
CARTA DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

ÓRGÃOS OU ENTIDADES RESPONSÁVEIS: A SEMA possui os seguintes setores: Departamento de
Meio Ambiente, Área de Projetos e Programas Ambientais, Divisão de Educação Ambiental e
Divisão de Conservação, Recuperação e Fiscalização Ambiental.

AUTORIDADE ADMINISTRATIVA A QUEM ESTÃO SUBORDINADOS OU VINCULADOS: 
Secretária de Meio Ambiente: Magali Neves Rodrigues
Diretor do Departamento de Meio Ambiente: Sérgio Henrique Dehon Tonin
Gestor da Área de Projetos e Programas Ambientais: José Hilton Oliveira de Sá

ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO: A SEMA funciona em dois endereços:
- Av.  Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José  – Taubaté/SP, onde estão lotadas as equipes
técnica e administrativa.
- Av. São Pedro, n° 2.000 – Jardim América – Parque do Itaim - Taubaté/SP, onde estão lotadas a
equipe operacional, de manutenção e de fiscalização ambiental. 

TELEFONE PARA CONTATO: (12) 3633-5008 e (12) 3624-4195

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: Segunda à sexta-feira, das 08h00 às 12h30
e das 13h30 às 17h00.

E-MAIL: pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.br 

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

A ele estão vinculadas a Área de Projetos e Programas Ambientais, Divisão de Educação
Ambiental e Divisão de Conservação, Recuperação e Fiscalização Ambiental.

COMPETÊNCIAS 

Desenvolver  programas  e  projetos  voltados  à  preservação,  conservação  e
recuperação do meio ambiente e dos recursos naturais no município, realizar licenciamento e
fiscalização ambiental. A pasta pode instituir normas e propor diretrizes e políticas públicas que
incentivem  o  desenvolvimento  sustentável  e  proporcionem  a  qualidade  ambiental  do
município, além de realizar estudos de controle e planejamento ambiental.

SERVIÇOS OFERECIDOS:

- Licenciamento ambiental;
- Manifestação técnica;
- Serviços no âmbito da Arborização Urbana;
- Doação de mudas;
- Fiscalização ambiental;
- Análise de projetos.
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 LICENCIAMENTO AMBIENTAL:  

À Secretaria de Meio Ambiente, como Órgão Local integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente,  compete  o  licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  e  de  atividades
executados em seu território  que causem ou possam causar  impacto ambiental  de âmbito
local,  conforme tipologia  definida pelo  Conselho Estadual  de  Meio  Ambiente  –  CONSEMA,
considerados  os  critérios  de  porte,  potencial  poluidor  e  natureza  das  atividades  ou  dos
empreendimentos.
Estão  sujeitos  ao  licenciamento  ambiental  municipal  as  atividades  e  os  empreendimentos
relacionados no Anexo I da Deliberação Normativa CONSEMA nº 01/2018 e nos Anexos I e II do
Decreto Municipal nº 14508/2019. 

- Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço:
Deverá ser aberto um processo no setor de protocolo da Prefeitura, pelo representante da
empresa ou procurador,  solicitando o licenciamento ambiental,  mediante apresentação dos
documentos solicitados no site da Prefeitura, na página da Secretaria de Meio Ambiente.

- Endereço do setor de protocolo da Prefeitura:  Avenida Tiradentes, 520 - Centro ou Avenida
Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José.

- Principais etapas para processamento do serviço:
Após  abertura  do  processo  no  setor  de  Protocolo  da  Prefeitura,  ele  será  encaminhado  à
Secretaria  de  Meio  Ambiente.  Os  documentos  apresentados  serão  conferidos  e  caso  haja
documentação  faltante  ou  informações  insuficientes,  o  requerente  será  comunicado  via
telefone  ou  e-mail.  Após  análise  e  aprovação  da  documentação  apresentada,  um  técnico
agendará  vistoria  no local  da  atividade/empreendimento para  verificar  se  as  circunstâncias
corroboram  com  as  informações  prestadas  nos  autos.  Não  sendo  identificadas
inconformidades, é emitido Parecer Técnico para apreciação da Secretária de Meio Ambiente e
posterior emissão de Licença/Autorização. 

- Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço:
A previsão de resposta  é  de até  30 dias,  lembrando que há alguns processos  que podem
demorar  mais  que  o  informado,  pois  a  conclusão  dos  mesmos  depende  também  de
informações  prestadas  por  outras  secretarias,  munícipes  e  profissionais  contratados  pelos
requerentes.

- Forma de prestação do serviço:
A solicitação do serviço deverá ser requerida via setor de protocolo  (atendimento presencial).
O  acompanhamento  da  movimentação  do  processo  poderá  ser  realizado  pelo  requerente
através do Portal do Cidadão no site da Prefeitura Municipal. A movimentação do processo
seguirá as principais etapas descritas anteriormente. 

-  Locais  e  formas para o usuário apresentar eventual  manifestação sobre a prestação do
serviço:
Protocolo  Municipal  (Presencial),  através  do  e-mail
licenciamento.ambiental@taubate.sp.gov.br ou pelo Canal da Ouvidoria Geral, que poderá ser
acessado pelo site da Prefeitura.

- Prioridades de atendimentos e previsão de tempo de espera:
Atendimento  presencial  -  o  munícipe  é  atendido  imediatamente  dentro  dos  horários  de
atendimento,  devendo  aguardar  sua  vez,  caso  haja  eventual  fila  de  espera.  O  tempo  de
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atendimento varia conforme assunto a ser tratado.
Disponibilidade para agendamento de reuniões através do telefone (12)3633-5008.

- Mecanismos de comunicação com os usuários:
Via telefone (12) 3633-5008 ou e-mail licenciamento.ambiental@taubate.sp.gov.br

- Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado
e de eventual manifestação:
Através  do  Portal  do  Cidadão  no  site  da  Prefeitura,  via  telefone  e  e-mail.  Quando  a
manifestação  for  através  da  ouvidoria,  o  acompanhamento  será  feito  pelo  sistema  da
ouvidoria.

- Custo por serviço:
Atualmente não há cobrança de taxa pelo serviço, porém está tramitando um projeto de lei
ordinária,  através  do  processo  nº  31368/2019  para  criação  de  taxas  de  licenciamento
ambiental.

 MANIFESTAÇÃO TÉCNICA:  

Documento  emitido  para  subsidiar  procedimentos  de  licenciamento  ambiental  de
órgãos ambientais estaduais e federais nos termos da legislação CONAMA 237/97, que trata de
exame técnico exarado pela  Secretaria  Municipal  de  Meio Ambiente  e  atesta  a viabilidade
ambiental do empreendimento dentro do que compete a análise desta pasta. 

- Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço:
Normalmente  a  Manifestação  Técnica  é  requerida  no  âmbito  do  processo  eletrônico  de
Certidão de Uso do Solo, sendo necessário, no mínimo a apresentação de:
- Documento da CETESB em que é exigida a Manifestação Técnica;
- Cópia da “Solicitação de “ protocolada na CETESB;
- Cópia do Memorial de Caracterização do Empreendimento, devidamente preenchido, que foi/
será protocolado na CETESB.

O processo eletrônico é aberto através do site da Prefeitura Municipal. 

- Principais etapas para processamento do serviço:
O pedido do requerente no processo de Certidão de Uso do Solo é encaminhado à SEMA para
Manifestação Técnica ambiental, momento no qual é emitido “Comunique-se” solicitando a
documentação complementar citada no item anterior. Após atendimento ao COMUNIQUE-SE é
realizada a vistoria com posterior emissão da Manifestação Técnica. 

- Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço:
A previsão de resposta  é  de até  30 dias,  lembrando que há alguns processos  que podem
demorar  mais  que  o  informado,  pois  a  conclusão  dos  mesmos  depende  também  de
informações prestadas pelo interessado.

- Forma de prestação do serviço:
A solicitação do serviço deverá ser requerida via processo eletrônico, pelo site da Prefeitura e o
acompanhamento da movimentação do processo poderá ser realizado também pelo site. A
movimentação do processo seguirá as principais etapas descritas anteriormente. 
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-  Locais  e  formas para o usuário apresentar eventual  manifestação sobre a prestação do
serviço:
Protocolo Municipal (Presencial) e  Via e-mail licenciamento.ambiental@taubate.sp.gov.br ou
Canal da Ouvidoria, que poderá ser acessado pelo site da Prefeitura.

- Prioridades de atendimentos e previsão de tempo de espera:
Atendimento  presencial  -  o  munícipe  é  atendido  imediatamente  dentro  dos  horários  de
atendimento,  devendo  aguardar  sua  vez,  caso  haja  eventual  fila  de  espera.  O  tempo  de
atendimento varia conforme assunto a ser tratado.
Disponibilidade para agendamento de reuniões através do telefone (12) 3633-5008.

- Mecanismos de comunicação com os usuários:
Via telefone (12) 3633-5008 ou e-mail licenciamento.ambiental@taubate.sp.gov.br

- Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado
e de eventual manifestação:
Através  do  processo  eletrônico  no  site  da  Prefeitura,  via  telefone  e  e-mail.  Quando  a
manifestação  for  através  da  ouvidoria,  o  acompanhamento  será  feito  pelo  sistema  da
ouvidoria.

- Custo por serviço:
Atualmente não há cobrança de taxa pelo serviço, porém está tramitando um projeto de lei
ordinária,  através  do  processo  nº  31368/2019  para  criação  de  taxas  de  licenciamento
ambiental.

 SERVIÇOS NO ÂMBITO DA ARBORIZAÇÃO URBANA:  

As  diretrizes  e  normas  para  o  correto  manejo  da  vegetação  na  área  urbana  do
Município foram estabelecidas através do Decreto Municipal nº 14965/2021, em regulamento
ao disposto na Lei Complementar nº 412/2017. Através do mesmo Decreto foram instituídos o
Plano  de  Arborização  Urbana  e  o  Guia  de  Arborização  Urbana  de  Taubaté,  instrumentos
vigentes  de  referência  e  de  observância  obrigatória  para  o  planejamento,  implantação  e
manejo da arborização na zona urbana do Município de Taubaté.

Dentre os serviços prestados pela SEMA no âmbito da Arborização Urbana, estão:
- Análise técnica e avaliação de árvores;
-  Análise  técnica  no âmbito de Processos  de solicitação de Autorização para  Supressão de
Árvores em áreas urbanas particulares, emissão de Termos de Compromisso Socioambientais e
emissão de Autorização para Supressão Arbórea em áreas urbanas particulares;
-  Análise  técnica no âmbito de Processos de solicitação de Autorização para Supressão em
áreas  urbanas  no  contexto  do  licenciamento  ambiental  municipal,  emissão  de  Termos  de
Compromisso  Socioambientais  e  emissão  de  Autorização  para  Supressão  no  contexto  do
licenciamento ambiental municipal;
-  Elaboração  de  projetos  e  propostas  de  normas,  diretrizes  e  Políticas  Públicas  para  a
Arborização Urbana;
- Análise e aprovação de projetos de plantio e de compensação ambiental;
-  Execução do Programa “Taubaté + Verde”,  através  de campanhas de doações de mudas,
mutirões de plantios, ações e projetos de educação ambiental, entre outros.

- Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço:
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A solicitação dos serviços deve ser feita via abertura de Processo Administrativo através do
Setor de Protocolo da Prefeitura de Taubaté. A documentação exigida dependerá do tipo de
serviço solicitado.
Para  solicitação  de  Autorização  para  Supressão  Arbórea  em  área  urbana  particular,  a(o)
requerente ou responsável deverá juntar aos autos do Processo o “Formulário de Solicitação de
Autorização para Supressão Arbórea” preenchido e assinado, acompanhado da documentação
exigida. O referido formulário com a relação da documentação exigida está disponível através
do  link  <  https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2021/14965%20-%20Anexo%20III%20-
%20Requerimento%20Solicita%C3%A7%C3%A3o%20Arbo.pdf>.

- Endereço do setor de protocolo da Prefeitura:  Avenida Tiradentes, 520 - Centro ou Avenida
Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José.

- Principais etapas para processamento do serviço:
O processo  aberto  através  do  Setor  de  Protocolo  da  Prefeitura,  contendo a  solicitação  do
requerente, será encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente para análise.
Nos casos de solicitação de Autorização para Supressão Arbórea em áreas urbanas particulares,
os  documentos  apresentados  serão  conferidos  e  caso  haja  documentação  faltante  ou
informações insuficientes, o requerente será informado via “Comunique-se”, entregue através
do Sistema CONAM e/ou e-mail. Após atendimento do “Comunique-se”, uma técnica agendará
vistoria no local indicado para avaliação das árvores, com acompanhamento da(o) requerente
ou responsável. Após análise e mediante aprovação da solicitação, será emitida a Autorização
para  Supressão  Arbórea,  ficando  a(o)  requerente  ou  proprietária(o)  responsável  pela
contratação de profissionais devidamente habilitados para a execução do manejo proposto, de
acordo com as exigências da Autorização. No entanto, caso seja verificada a necessidade de
cumprimento  de  Compensação  Ambiental,  será  primeiramente  emitido  Termo  de
Compromisso Socioambiental (TCSA), firmado entre a SEMA e a(o) requerente, e a Autorização
para Supressão Arbórea somente será emitida após a assinatura do TCSA por ambas as partes
ou  somente  após  o  cumprimento  do  TCSA,  dependendo  do  formato  da  compensação
ambiental a ser cumprida, em conformidade com o Decreto nº 14965/2021.

- Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço:
A previsão de resposta é de até 30 dias, sendo que alguns processos podem demorar mais que
o informado, pois a conclusão dos mesmos depende também de informações prestadas por
outras secretarias, munícipes e/ou profissionais contratados pelos requerentes.

- Forma de prestação do serviço:
A solicitação do serviço deverá ser requerida via setor de protocolo  (atendimento presencial).
O  acompanhamento  da  movimentação  do  processo  poderá  ser  realizado  pelo  requerente
através do Portal do Cidadão no site da Prefeitura Municipal.

-  Locais  e  formas para o usuário apresentar eventual  manifestação sobre a prestação do
serviço:
Protocolo Municipal (Presencial), via e-mail pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.br ou Canal da
Ouvidoria, que poderá ser acessado pelo site da Prefeitura.

- Prioridades de atendimentos e previsão de tempo de espera:
Atendimento  presencial  -  o  munícipe  é  atendido  imediatamente  dentro  dos  horários  de
atendimento,  devendo  aguardar  sua  vez,  caso  haja  eventual  fila  de  espera.  O  tempo  de
atendimento varia conforme assunto a ser tratado.
Disponibilidade para agendamento de reuniões através do telefone (12) 3633-5008.
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- Mecanismos de comunicação com os usuários:
Via telefone (12) 3633-5008 ou e-mail pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.br

- Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado
e de eventual manifestação:
Através  do  Portal  do  Cidadão  no  site  da  Prefeitura,  via  telefone  ou  e-mail.  Quando  a
manifestação  for  através  da  ouvidoria,  o  acompanhamento  será  feito  pelo  sistema  da
ouvidoria.

- Custo por serviço:
Não há custos. Já no âmbito do licenciamento ambiental, atualmente, não há cobrança de taxa
pelo  serviço,  porém  está  tramitando  um  projeto  de  lei  ordinária,  através  do  processo  nº
31368/2019 para criação de taxas de licenciamento ambiental.

 DOAÇÃO DE MUDAS:  

A Secretaria de Meio Ambiente realiza doação de mudas de espécies arbóreas nativas 
oriundas de compensações ambientais, visando o incentivo à arborização. A doação é destinada 
aos cidadãos residentes em Taubaté e as mudas devem ser plantadas dentro do município, de 
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria de Meio Ambiente e seguindo orientações do 
Guia de Arborização Urbana. 

- Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço:
Deverá ser aberto um processo no setor de protocolo da Prefeitura, onde o munícipe informará
o endereço de plantio e a quantidade de mudas que pretende plantar (no caso de via pública, é
necessário análise da Secretaria acerca da viabilidade para possível autorização). Por se tratar
de mudas de compensações ambientais, as mesmas são destinadas aos cidadãos residentes em
Taubaté e deverão ser plantadas dentro do município.
- Endereço do setor de protocolo da Prefeitura:  Avenida Tiradentes, 520 – Centro ou Avenida
Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José.

- Principais etapas para processamento do serviço:
Após  abertura  do  processo  no  setor  de  Protocolo  da  Prefeitura,  ele  será  encaminhado  à
Secretaria de Meio Ambiente. A solicitação será analisada e no caso de se tratar de plantio em
área  pública,  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente  fará  uma  visita  no  local  para  verificar  se  é
adequado para plantio de mudas, o requerente será comunicado via telefone da visita no local.
Após análise do pedido, sendo o local adequado para plantio, um técnico da Secretaria entrará
em contato com o requerente para agendar a retirada das mudas no viveiro situado no Parque
Natural Municipal Vale do Itaim, localizado na Avenida São Pedro, nº 2.000.
Após o  plantio definitivo,  deverá  ser  apresentado relatório  fotográfico à Secretaria  de Meio
Ambiente.

- Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço:
A previsão de resposta é de até 15 dias.

- Forma de prestação do serviço:
A solicitação do serviço deverá ser requerida via setor de protocolo  (atendimento presencial).
O  acompanhamento  da  movimentação  do  processo  poderá  ser  realizado  pelo  requerente
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através do Portal do Cidadão no site da Prefeitura Municipal.

-  Locais  e  formas para o usuário apresentar eventual  manifestação sobre a prestação do
serviço:
Protocolo Municipal (Presencial) e Via e-mail  pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.br ou Canal
da Ouvidoria

- Prioridades de atendimentos e previsão de tempo de espera:
Atendimento presencial - O munícipe é atendido conforme agendamento prévio para a retirada
das mudas.

- Mecanismos de comunicação com os usuários:
Via telefone (12) 3624-4195 ou e-mail pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.br

- Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado
e de eventual manifestação:
Através  do  Portal  do  Cidadão  no  site  da  Prefeitura,  via  telefone  e  e-mail.  Quando  a
manifestação  for  através  da  ouvidoria,  o  acompanhamento  será  feito  pelo  sistema  da
ouvidoria.

- Custo por serviço:
Não há custos.

 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL:  

A fiscalização ambiental praticada pela gestão pública visa proteger os recursos naturais
e  assim  garantir  uma  melhor  qualidade  de  vida  para  os  cidadãos  taubateanos.  Compete  à
fiscalização planejar, organizar e executar ações fiscalizatórias, com base nas legislações federais,
estaduais e municipais vigentes, a fim de punir atividades lesivas ao meio ambiente.
Nas ações de fiscalização, ao ser constatado qualquer irregularidade cometida contra o meio
ambiente  são  aplicadas  penalidades  compatíveis  com  o  dano,  tais  como:  Notificação,
Advertência, Embargo, Auto de Infração. 
Nos casos de multa variam entre 1 a 10 UFMT (Unidade Fiscal do Município de Taubaté /2021),
R$ 209,16 a R$ 2.091,60. Através da fiscalização ambiental é possível controlar as ações que
causam  ou  podem  causar  degradação ao  meio  ambiente.  As  ações  de  fiscalização  também
objetivam  induzir  a  mudança  do  comportamento  social,  dissuadindo  a  prática  de  danos
ambientais e estimulando a preservação dos recursos naturais.

- Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço:

As denúncias podem ser realizadas das seguintes formas:

VIA PROCESSO: deverá ser aberto um processo no setor de protocolo da Prefeitura, pelo 
interessado/denunciante solicitando a ação fiscalizatória, especificar o assunto e preencher o 
endereço do local, se possível colocando pontos de referência.
- Endereço do setor de protocolo da Prefeitura: Avenida Tiradentes, 520 - Centro ou Avenida
Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José.
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VIA OUVIDORIA: deverá especificar o assunto da denúncia e preencher o endereço do local, se 
possível colocando pontos de referência.

VIA TELEFONE: deverá especificar o assunto da denúncia e especificar o endereço (nome do 
logradouro, bairro, número) se possível fornecendo pontos de referência.
OBS.: se a denúncia for realizada de forma anônima e o denunciante não for específico na 
localização, a fiscalização fica impossível de ser realizada prejudicando o andamento do serviço.

- Principais etapas para processamento do serviço:
Após abertura do processo no setor de Protocolo da Prefeitura, ele será encaminhado à 
Secretaria de Meio Ambiente. Após, é encaminhado a um fiscal que vai até o local averiguar a 
situação. Caso constate algum crime ambiental, o fiscal de imediato aplica as sanções previstas 
em legislação. 
Dependendo da situação o fiscal pode acionar outros setores da Prefeitura, como exemplo 
cadastro fiscal, topografia, entre outros setores.
Em toda ação que o agente fiscal encontra o fato denunciado é gerado um relatório de vistoria, 
com fotos e um resumo dos fatos observados.

- Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço:
A previsão de resposta é de até 30 dias, lembrando que há alguns processos que podem 
demorar mais que o informado, pois a conclusão dos mesmos depende também de informações 
prestadas por outras secretarias e munícipes (denunciantes).

- Forma de prestação do serviço:
A solicitação formal do serviço deverá ser requerida via setor de protocolo (atendimento 
presencial) ou canal da Ouvidoria no site da Prefeitura. O acompanhamento da movimentação 
do processo poderá ser realizado pelo requerente através do Portal do Cidadão no site da 
Prefeitura Municipal ou Canal da Ouvidoria, se for o caso. A movimentação do processo seguirá 
as principais etapas descritas anteriormente. 

- Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do
serviço:
Protocolo Municipal (Presencial) e Canal da Ouvidoria

- Prioridades de atendimentos e previsão de tempo de espera:
Atendimento presencial - O munícipe é atendido imediatamente dentro dos horários de
atendimento, devendo aguardar sua vez, caso haja eventual fila de espera. O tempo de 
atendimento varia conforme assunto a ser tratado.
Disponibilidade para agendamento de reuniões para esclarecimento de dúvidas através do 
telefone (12)3633-5008 ou (12) 3624-4195.

- Mecanismos de comunicação com os usuários:
Via telefone (12) 3633-5008 ou (12) 3624-4195 ou através do e-mail: 
fiscalizacao.meioambiente@taubate.sp.gov.br
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- Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado 
e de eventual manifestação:
Através do Portal do Cidadão no site da Prefeitura, via telefone e e-mail. Quando a manifestação
for através da ouvidoria, o acompanhamento será feito pelo sistema da ouvidoria.

- Custo por serviço:
O serviço de fiscalização não tem taxas. No entanto, solicitamos que a denúncia seja realizada 
com consciência evitando o deslocamento do fiscal sem no mínimo passar o endereço correto.

 ANÁLISE DE PROJETOS:  

Análise  ambiental  para  aprovação  e  recebimento  de  loteamentos,  projetos  de
construção, legalização de edificações, regularização fundiária, Certidão de Área de Proteção
Ambiental e Área de Preservação Permanente, ligação de energia em áreas rurais, Certidão de
Uso do Solo,  Certidão de Diretrizes,  Habite-se.  Análise  técnica  de projetos  no contexto de
Unidades  de  Conservação  Municipais  e  análise  e  aprovação  de  projetos  de  plantio  e  de
compensação ambiental.

- Requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço:
Deverá ser aberto processo, podendo ser físico ou eletrônico, a depender do caso. 
Processos físicos são abertos presencialmente no setor de protocolo da Prefeitura e Processos
eletrônicos são abertos pelo site. A documentação exigida dependerá do tipo de projeto a ser
analisado, variando entre plantas, memoriais, croquis, tabelas, laudos, relatórios, entre outros. 

- Endereço do setor de protocolo da Prefeitura:  Avenida Tiradentes, 520 - Centro ou Avenida
Tomé Portes Del Rei, 507 – Vila São José.

- Principais etapas para processamento do serviço:
Após abertura do processo no setor de Protocolo da Prefeitura ou via sistema eletrônico, ele
será encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente em momento oportuno. Os documentos
apresentados  serão  conferidos  e  caso  haja  documentação  faltante  ou  informações
insuficientes,  o  requerente  será  comunicado  via  telefone  ou  e-mail.  Após  verificação  da
documentação apresentada, é feita análise técnica, a depender do tipo de solicitação, para
emissão de anuência específica. 

- Previsão do prazo máximo para a prestação do serviço:
A previsão de resposta  é  de até  30 dias,  lembrando que há alguns processos  que podem
demorar  mais  que  o  informado,  pois  a  conclusão  dos  mesmos  depende  também  de
informações  prestadas  por  outras  secretarias,  munícipes  e  profissionais  contratados  pelos
requerentes.

- Forma de prestação do serviço:
A solicitação do serviço deverá ser requerida via setor de protocolo  (atendimento presencial)
ou via sistema de processos eletrônicos (se for o caso). O acompanhamento da movimentação
do processo poderá ser realizado pelo requerente através do Portal do Cidadão ou pelo próprio
sistema de processos eletrônicos, no site da Prefeitura Municipal.

-  Locais  e  formas para o usuário apresentar eventual  manifestação sobre a prestação do
serviço:
Protocolo Municipal (Presencial) e  Via e-mail  pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.br ou Canal

9

mailto:pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.br


da Ouvidoria, disponível no site da Prefeitura Municipal.

- Prioridades de atendimentos e previsão de tempo de espera:
Atendimento  presencial  -  O  munícipe  é  atendido  imediatamente  dentro  dos  horários  de
atendimento,  devendo  aguardar  sua  vez,  caso  haja  eventual  fila  de  espera.  O  tempo  de
atendimento varia conforme assunto a ser tratado.
Disponibilidade para agendamento de reuniões através do telefone (12)3633-5008.

- Mecanismos de comunicação com os usuários:
Via telefone (12) 3633-5008 ou e-mail pmt.meioambiente@taubate.sp.gov.br

- Mecanismos de consulta, por parte dos usuários, acerca do andamento do serviço solicitado
e de eventual manifestação:
Através do Portal do Cidadão no site da Prefeitura, sistema de processos eletrônicos (se for o
caso),  via  telefone  e  e-mail.  Quando  a  manifestação  for  através  da  ouvidoria,  o
acompanhamento será feito pelo sistema da ouvidoria.

- Custo por serviço:
A análise de projetos por parte da Secretaria de Meio Ambiente é isenta de custos, porém
podem existir custos cobrados por parte de outras Secretarias.
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