
Prefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Meio Ambiente

SOLICITAÇÃO
PODA, SUPRESSÃO e/ou TRANSPLANTE de árvores isoladas em área urbana

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome completo/razão social:

CPF/CNPJ:                                                                 RG:

Endereço:                                                                                                                                           no: 

Complemento:                                                           Bairro:

CEP:                                                                          Município: TAUBATÉ                                   UF: SP

Telefone: (    )                                                            Celular: (    )

SOLICITO:

[    ] Poda No de árvores:

[    ] Supressão No de árvores:

[    ] Transplante No de árvores:

LOCALIZAÇÃO DA(S) ÁRVORE(S)

[    ] Vias, passeios (calçadas) e áreas públicas [    ] Lote urbano par cular

Endereço:                                                                                                                                           no:

Complemento:                                                           Bairro:

CEP:                                                                          Município: TAUBATÉ                                   UF: SP

Ponto de referência:

MOTIVO DA SOLICITAÇÃO

[    ] A árvore ou parte dela apresenta risco iminente de queda;

[    ] Realização de obra par cular (edificação/construção);

[    ] A árvore está causando comprováveis danos ao patrimônio (danos na calçada e/ou imóvel);

[    ] Outro (especificar):_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES (Representante legal)

Nome completo:                                                                                        CPF:

A realização do manejo de árvores sem a devida autorização sujeitará os infratores às sanções cabíveis.

Venho respeitosamente requerer que o pedido supra seja subme do à análise e decisão do órgão competente.

Nestes termos, p. deferimento
Taubaté, _____ de ____________________ de ________.

_____________________________________________
Assinatura do proprietário/representante legal

ANEXAR DOCUMENTAÇÃO VIDE CHECKLIST NO VERSO →



Prefeitura Municipal de Taubaté
Secretaria de Meio Ambiente

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS*
Área Pública Lote Par cular

Poda Supressão Poda Supressão Transplante

□Formulário da solicitação devidamente preenchido e assinado X X X X X

□Cópia  da  capa  do IPTU atual  –  ou  cópia  atualizada  da  Matrícula  ou  Escritura  do  imóvel  ou  contrato  de  locação  e  anuência  do(a)
proprietário(a) caso o imóvel seja locado

X X X X X

□RG e CPF do(a) proprietário(a) X X X X X

□Fotos da(s) árvore(s) pretendida(s) para o manejo, reproduzidas de ângulos diferentes que possam iden ficar o local e as árvores X X X X

□Procuração via cartório (se houver representante legal), acompanhado de cópia do RG e CPF do(a) representante legal X X X X X

□CNPJ (se pessoa jurídica) X X X X X

□Contrato social e procuração via cartório para representante legal (se pessoa jurídica) X X X X X

□Para condomínios: cópia da Ata de Assembleia referente à aprovação do manejo (aprovação da maioria simples de todos os moradores) +
cópia da Ata de Assembleia que elegeu o(a) síndico(a)

X X X X X

□Se obra, Planta aprovada pela Prefeitura Municipal X X X

□Se mais de 10 árvores (no total, por endereço): Planta específica com legenda contendo a demarcação de toda a vegetação arbórea
incidente no imóvel e no passeio público, a iden ficação dos exemplares (numeração, nomes comum e cien fico, DAP e altura) com suas
respec vas coordenadas geográficas, a proposta de intervenção para cada exemplar com a indicação da vegetação a permanecer, suprimir,
transplantar, podar e/ou implantar e ART ou RRT do Responsável Técnico, com comprovante de pagamento. Caso o mo vo da solicitação de
intervenção na vegetação seja realização de obra, a planta também deverá conter a projeção da edificação e/ou construção pretendida.

X X X

 *A Prefeitura reserva-se o direito de exigir documentos ou plantas adicionais a qualquer momento da análise do processo para fins de avaliação técnica.


