CENTRAL DE ATENDIMENTO
AO CIDADÃO

Documentação para abertura de processo
para Corte de Árvores Isoladas em Propriedade Particular
Os processos de solicitação para corte de árvore em propriedade particular deverão ser instruídos com os
documentos abaixo:
I) Central de Atendimento ao Contribuinte
Os pedidos para supressão de árvores isoladas, quando em propriedades particulares, serão instruídos com
os seguintes documentos:












Preenchimento de requerimento para corte de árvores isoladas;
Declaração de que a área não se encontra sob embargo por infração ambiental ou urbanística, se
assumiu compromisso ou é alvo de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Ministério
Público, ou é objeto de ação Judicial;
Comprovante de pagamento das taxas de protocolo e análise;
Cópia do RG e CPF para pessoa física ou do cartão de CNPJ para pessoa jurídica;
Procuração do representante legal (se for o caso);
Cópia da Escritura ou IPTU, para comprovar que o requerente é o proprietário;
Se a área pertencer a mais de um proprietário será preciso à anuência de todos;
Cópia da planta do projeto de construção aprovado pela Prefeitura, em caso de obra ou
empreendimento a ser edificado, contendo a demarcação de todas as árvores existentes;
Croqui ou planta de situação, com a posição da(s) árvore(s) e da área construída;
Condomínio: cópia da Ata da reunião na qual conste a situação da árvore e intenção de remoção
pelos condóminos e Ata da reunião que elegeu o Sindico.
Nos casos de danos à edificação poderá ser exigido Laudo técnico, assinado por engenheiro civil /
arquiteto, atestando ser a árvore a responsável pelo dano, com cópia do CREA.

II) TODOS os processos referentes a solicitação de supressão de árvores deverão ser abertos somente com
Laudo de Caracterização de Vegetação contendo:











Identificação da(s) espécie(s) contemplando nome cientifico e popular;
Categoria/Status de ameaça de extinção;
Altura do fuste;
Diâmetro de altura do peito – DAP;
Quantidade;
Volume lenhoso;
Coordenada geográfica (em UTM) de cada árvore, determinada por aparelho GPS;
Registro fotográfico da(s) árvore(s) solicitada(s) para o corte;
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART recolhida por profissional responsável;
Assinatura do proprietário e técnico responsável

III) A análise e vistoria do processo ficam condicionadas a apresentação dos documentos relacionados nos
itens I e II, para posterior emissão de parecer e eventual AUTORIZAÇÃO. Somente serão analisados com a
documentação completa.
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IV) Fica condicionado o autorizado, a realização das medidas compensatórias estabelecidas pela Resolução
SMA 07/2017, seguindo a proporção:
- Doação de 15 mudas de árvores para cada exemplar (nativos vivos ou mortos) cujo corte for autorizado.
- Doação de 30 mudas de árvores se o exemplar estiver na lista das espécies ameaçadas de extinção
conforme SMA 57/2016.

V) Fica determinado que as mudas deverão ser entregues no Viveiro do Parque Ecológico agendando pelo
telefone (19) 3807-9088 quando receberão documento do recebimento e a autorização para corte de árvores
isoladas e prazo de 120 dias para execução.

VI) O processo será analisado após a entrega dos documentos acima mencionado. O Departamento de Meio
Ambiente se reserva o direito de exigir complementação de informações a qualquer momento de análise do
processo.
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Declaração

Eu,_________________________________________________________________,

CPF

_________________________ RG___________________________________
responsável pela solicitação de AUTORIZAÇÂO para corte de árvores isoladas, DECLARO, para os
devidos

fins,

que

a

área

localizada

a

___________________________________________________________nº _______
NÃO SE ENCONTRA sob embargo por infração ambiental ou urbanística, nem foi alvo de Termo de
Compromisso de Recuperação ambiental ou Termo de ajuste de Conduta junto ao Ministério Público, ou é
objeto de ação judicial.

Amparo, ____ de _______________ de_____.

Ass: _________________________________
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SOLICITAÇÃO DE CORTE DE ARVORE ISOLADA
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
NOME:
RG:

CPF:

END:

Nº:

BAIRRO:
FONE: (

CEP:
)

MUNICIPIO:

CELULAR: (

)

VEM REQUERER AUTORIZAÇÃO PARA REMOÇÃO DE ________ ÁRVORE(S)

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL
ENDEREÇO:
BAIRRO:

Nº
CEP

MUNICIPIO: Amparo - SP

Motivo da
Solicitação:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Declaro que o material proveniente da remoção de árvore, em caso de deferimento desta solicitação,
não será disposto em logradouro público e será encaminhado a destino final adequado.

Declaro estar ciente dos DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO,
conforme Informativo : Documentação para abertura de processo para Corte de Árvores
Isoladas em Propriedade Particular.

Amparo, _____ de _____________ de _____

___________________________________
Assinatura do requerente
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