
INICIAL RENOVAÇÃO 

 

 

Para uso exclusivo do Protocolo Geral 
 

SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
REQUERIMENTO 

 

 

AUTORIZAÇÃO REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO 
    1 – Solicitação para:  
                            
  Autorização p/corte        
  Autorização P/Supressão Vegetação        
  Aprovação de Projeto Recuperação/ 

Recomposição de áreas degradadas  
      

 

     Licenciamento Ambiental Processo  Nº. :   
     Código:                                          UN 

2 – Número da Autorização Anterior: 
     Processo  Nº. :   

 

 

 4 – – Dados da Propriedade:  
 Logradouro   
 Nº. RGI /Escritura Cartório /Livro /Folhas.   
 Endereço   
 Bairro / Distrito  Município São João de Meriti UF RJ  
 Área Total da Propriedade   Área  objeto deste Requerimento    
                                        

 

 5: Endereço  para correspondência  
 Nome do Logradouro   
  Cep.   
 Bairro / Distrito  Município  UF   
 Telefone  Fax  e-mail   
                                        
 

 

 
 

 3 – Dados  do  Requerente:  
 Nome / Razão Social    
 Nome  Fantasia   
 CNPJ/CPF  I.E./RG   
 Local da Atividade   
  Cep.   
 Bairro / Distrito  Município   
                                      

 6 – Representantes Legais:  
 N o m e   
 CPF.  Identidade   
 Telefone / Fax  e-mail   
 N o m e   
 CPF.  Telefone   
 Telefone / Fax  e-mail   
 7 – Contato:  
 Nome   
 RG / Identidade CPF.   
 Telefone  Fax  e-mail   
 Exemplar da  Assinatura   
                                        

 8 – Número de  Documentos  Anexos:  
 Número  de  Folhas  Anexas   
                                        

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI   
SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 



 
9 – Descrição sucinta do Requerimento: 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

11 - Procedimento conforme Lei Nº. 1642/2008 Medida Compensatória e Lei Complementar Nº. 121/2009: 
 

A medida compensatória ou mitigadora implica na obrigatoriedade de plantio ou fornecimento de mudas de espécies 
vegetais nativas ao Horto Municipal pelo responsável, pessoa física ou jurídica, do empreendimento, obra ou atividade 
que causará o impacto sobre o meio ambiente, como forma de compensação aos impactos negativos gerados, nos 
termos da Lei. (Art. 2º) 
 

A solicitação de autorização para corte, derrubada, remoção ou manejo de árvore ou vegetação motivada por qualquer 
interesse deverá ser submetida à aprovação do órgão ambiental municipal, o qual emitirá parecer sobre a real 
necessidade da solicitação. (Art. 19) 
 

Fica dispensada autorização do órgão ambiental municipal para poda simples de árvores e espécies vegetais.( Art. 25) 
Em excepcionais casos de carência financeira poderá a poda ou corte de árvore em áreas particulares ser executado 
pela Prefeitura municipal, mediante manifestação de pedido do interessado e comprovação em laudo técnico do órgão 
municipal responsável pela assistência social ao cidadão. (Art. 30) 
 

Observações: 
A emissão de autorização municipal para corte de árvore fica condicionado ao pagamento pelo requerente ou 
interessado da taxa de autorização para corte de árvore e ao cumprimento de medida compensatória pela supressão de 
árvores (Art. 24) 
O órgão ambiental municipal emitirá parecer deferindo ou não o pedido, que deverá ser acompanhado de Laudo 
Técnico.  
Quando do deferimento do pedido, será de inteira responsabilidade do requerente ou interessado:  
 O corte da árvore ou qualquer manejo de acordo com o pedido aprovado; 
 A destinação ambientalmente adequada dos restos vegetais e demais tipos de resíduos provenientes da 

intervenção autorizada; 
 

Declaro para os devidos fins, que o desenvolvimento das atividades relacionadas neste requerimento realizar-se-á de 
acordo com os dados transcritos e anexos indicados no item 8 (oito), pelo o que venho requerer à Prefeitura da Cidade 
de São João de Meriti, através da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa Civil, a expedição da respectiva 
autorização. 
 
 São João de Meriti, ________ de ____________________ de ___________ 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal  

 

 10 – Responsável Técnico:  
 Nome   
 CPF  Habilitação   
 Conselho / Registro   
 Telefone  Fax  e-mail   
 

   Projeto   Execução     Manutenção  
 


