PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Secretaria Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA SOLICITAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ÁRVORES ISOLADAS ATÉ

1000m2

PROTOCOLADO Nº ________________/_______
APRESENTADOS?
Sim Não N° da folha

Carta de solicitação dirigida ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Formulário “Solicitação de Corte, Supressão ou Poda” devidamente e completamente
preenchido
Cópia simples RG e CPF
Procuração, quando for o caso
Prova dominial (matrícula do imóvel ou contrato de locação ou IPTU)
Caso o interessado não seja o proprietário, deverá apresentar anuência do proprietário
do terreno.
Termo de Compromisso devidamente datado e assinado.
Apresentar Projeto da Construção, caso o motivo seja a implantação de qualquer
futura edificação, demonstrar a necessidade para a supressão de que não há outra
possibilidade se não o corte;
Anuência da CETESB, caso o exemplar esteja em Área de Preservação Permanente APP ou pertença a fragmento de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica.
Todos os campos do Formulário e Termo de Compromisso deverão ser
preenchidos, devidamente e completamente, passível de arquivamento.
Outros Documentos, se necessários:
Observações:
1. O Processo só será analisado após a entrega de todos os documentos acima relacionados, sendo que a
contagem do prazo estabelecido pela legislação vigente para manifestação da Comissão Municipal de
Licenciamento Ambiental só terá início após a entrega de todas as complementações.
2. À Comissão Municipal de Licenciamento Ambiental é reservado o direito de exigir complementação de
informações a qualquer momento da análise do processo.
4. Salienta-se que a solicitação desta Licença ficará arquivada até a apresentação do(s) documento(s)
faltante(s) ou até completar o prazo de 120 (cento e vinte) dias, estabelecidos no artigo 10º e seus
parágrafos do Decreto Estadual nº 47400/02, que regulamenta dispositivos da Lei Estadual nº 9509/97.
Expirado este prazo e não apresentado(s) todo(s) o(s) documento(s), a continuidade da análise somente
será possível após nova solicitação de licenciamento, com recolhimento da respectiva taxa, e
apresentação de todos os documentos necessários e os que tenham validade expirada.
Nome do responsável ou
procurador:_________________________________________________________________
__________________________ ___/____/____
____/____/___
Conferência CMLA

___________________________________
Assinatura do Interessado ou Procurador

