ANEXO III-A
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA
ÁREA VERDE
I - Documentos necessários para instrução de requerimento para entrada direta pelo Anexo IIIA (supressão de árvores isoladas e de bosque de espécies exóticas)
1. Preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental OnLine (LAO).
2. Matrícula atualizada em até 180 (cento e oitenta) dias;
2.1. Para os casos de posse ou detenção deverá haver anuência do proprietário.
3. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do interessado ser
pessoa física;
4. Contrato Social, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica e
comprovante de endereço, no caso de pessoas jurídicas;
5. Cópia do RG e do CPF do representante legal nomeado por instrumento de procuração
particular com reconhecimento de firma por autenticidade ou semelhança (Modelo - ANEXO VIII);
6. Cópia do espelho do carnê do IPTU ou ITR do último exercício relativo ao imóvel onde se
pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;
7. Declaração de existência ou não de passivos (Anexo VI - I deste Decreto);
8. Relatório fotográfico, com indicação da direção da tomada das fotos na planta e/ou indicação
da(s) área(s) objeto do pedido;
9. Arquivo KMZ com a localização da obra, para protocolos feito pelo Licenciamento Ambiental
OnLine (LAO);
10. Laudo de Caracterização de Vegetação e Planta Urbanística Ambiental, conforme Termo
de Referência da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (SVDS);
11. No caso de supressão de até 10 (dez) árvores isoladas o interessado fica dispensado da
apresentação dos documentos previstos no item 10;
12. Todos os estudos exigidos deverão vir acompanhados da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais responsáveis técnicos pelos projetos e
laudos.
II - Documentos necessários para instrução de requerimento de supressão de vegetação e/ou
intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP) vinculado aos Anexos I, II, III-SG e
IV:
1. Preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental OnLine (LAO).
2. Matrícula atualizada em até 180 (cento e oitenta) dias;
2.1. Para os casos de posse ou detenção deverá haver anuência do proprietário.

2.2. Nos casos em que o empreendimento for de interesse público, poderá ser apresentado o
respectivo Decreto de Utilidade Pública;
3. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do interessado ser
pessoa física;
4. Contrato Social, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica e
comprovante de endereço, no caso de pessoas jurídicas, exceto para obras públicas;
5. Cópia do RG e do CPF do representante legal nomeado por instrumento de procuração
particular com reconhecimento de firma por autenticidade ou semelhança (Modelo - ANEXO VIII);
6. Cópia do espelho do carnê do IPTU ou ITR do último exercício relativo ao imóvel, nos casos
em que couber;
7. Declaração de existência ou não de passivos (Anexo VI - I deste Decreto);
8. Arquivo KMZ com a localização da obra, para protocolos feito pelo Licenciamento Ambiental
OnLine (LAO);
9. Laudo de Caracterização de Vegetação e Planta Urbanística Ambiental, conforme Termo de
Referência da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(SVDS);
10. Relatório fotográfico, com indicação da direção da tomada das fotos na planta e/ou
indicação da(s) área(s) objeto do pedido;
11. Laudo de Fauna para os casos previstos no Termo de Referência da Secretaria Municipal
do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS);
12. Os empreendimentos que necessitem de estudos específicos pelo Grupo de Análise de
Projetos Específicos (GAPE), com base na legislação urbanística vigente, no ato do
licenciamento, deverão apresentar o Parecer Técnico com Condicionantes, emitido pelo
referido órgão colegiado;
13. Outorga emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), para atividades
que demandem interferência em corpos hídricos;
14. Todos os estudos exigidos deverão vir acompanhados da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais responsáveis técnicos pelos projetos e
laudos.

