ANEXO II
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
O formulário deve ser preenchido com letra de forma legível.
O item I – Requerimento deve indicar se trata-se de requerimento de uma Licença ou Autorização
nova ou da renovação de Licença ou Autorização já existente, inclusive das Licenças Estaduais,
devendo ser indicado o indicar tipo, sigla, número e data do documento a renovar.
Assinale o documento requerido no item II, indicando o motivo da remoção de árvores (caso
pertinente) no item II-a)
O item “ II - b) DADOS INICIAIS “ deverá ser preenchido da seguinte maneira:
lacuna 2 (m2)
- Total = lacuna 1 (un) =
2
lacuna 3 (m )
A lacuna 1 deve indicar a quantidade total de árvores existentes no local, incluindo aquelas
localizadas na testada do lote, em unidades (un) ou seja, quantidade total de indivíduos.
A lacuna 2 deve ser preenchida com a estimativa da área ocupada pela vegetação indicada na
lacuna 1, em m2. A área corresponde basicamente ao somatório da estimativa da área das copas
das árvores indicadas na lacuna 1 e não pode se sobrepor à área indicada na lacuna 3.
A lacuna 3 deve ser preenchida somente no caso de apresentação do censo/ inventário por área
(m2) , mancha de vegetação ou adensamento em m2, quando for o caso e não deverá estar
sobreposta à àrea indicada na lacuna 2.
- Remover = lacuna 4 (un) =
lacuna 5 (m2)
2
lacuna 6 (m )
A lacuna 4 deve-se indicar a quantidade total de árvores que inicialmente se pretende remover do
local, tanto por corte (supressão), quanto por transplantio, em unidades, número de indivíduos,
espécimes (un).
A lacuna 5 deve ser preenchida com a área (m2) ocupada pelos espécimes indicados na lacuna 4.
A área pode ser aproximada e corresponde basicamente ao somatório da área das copas das
árvores indicadas por unidades.
A lacuna 6 deve ser preenchida somente no caso de apresentação do censo por área (m2), mancha
de vegetação ou adensamento em m2, e deve indicar o total da área que se pretende remover tanto
por supressão (corte), quanto por transplantio, e não deverá estar sobreposta à àrea indicada na
lacuna 5.
Todas as lacunas não preenchidas devem ser riscadas com um traço.
O item III - QUALIFICAÇÃO DO REQUERENTE, deve ser preenchido com o nome ou a razão social
que constará na Licença ou Autorização requerida, assim como o respectivo CPF ou CNPJ e a
inscrição municipal, quando esta existir.
No item IV, deve constar a descrição da atividade, empreendimento, obra ou projeto para o qual se
pretende obter a Licença ou Autorização requerida, tal como “Construção de edificação residencial
mulfifamiliar” ou “Posto de Abastecimento”, “Oficina Mecânica” etc. O endereço do local da atividade,
empreendimento, obra ou projeto deve ser corretamente indicado, inclusive com o CEP.
Quando a abertura e/ou acompanhamento do processo administrativo não se fizer pelo próprio
requerente, devidamente qualificado, deve ser indicado o procurador ou preposto no item V QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL, juntando-se os documentos pertinentes.
O item VI deve ser preenchido com os dados do técnico responsável pela atividade,
empreendimento, obra ou projeto, sendo obrigatório o preenchimento no caso de solicitação de
Licença Municipal Simplificada (LMS).
No item VII deve ser indicado o endereço e o telefone para contato, bem como o endereço
eletrônico “e-mail” o qual será usado para a comunicação de exigências.
EXEMPLO DO QUADRO DE VEGETAÇÃO APRESENTADO PARA REQUERIMENTO DE
AUTORIZAÇÃO PARA REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO
Copa
Nº
nome científico
nome popular DAP (cm) altura (m)
motivo
intenção
(m)
01
Mangifera indica
mangueira
30
4,5
4
sem motivo
preservar
02

Psidium guajava

goiabeira

10

3,0

2

acesso de veículos

remover

03

Tabebuia sp.

ipê

5

2,5

1

Proj. edificação

transplantio

