PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
1- Quantos dias depois de receber o Auto de Infração solicitando a limpeza do
imóvel devo tomar as providências?
 Após assinado o AR deve ser sanado todos os problemas relacionados à limpeza
do imóvel e procurar a secretaria municipal de meio ambiente no prazo
MAXIMO de 15 dias após o recebimento deste.
2- Porque recebi somente o boleto com o valor total da multa (sem valor
reduzido )?


Quando não é realizado o procedimento necessário para multa reduzida, deve-se
aos fatores como; endereço do imóvel na prefeitura pode estar desatualizado
(cabe ao proprietário do imóvel atualizar dados cadastrais para ser comunicado
sobre qualquer assunto relacionado com a prefeitura em tempo hábil.)



A agência de correios realiza três tentativas e caso não encontre ninguém na
residência, devolve para a secretaria e assim é publicado no diário oficial do
município, ainda respeitando o prazo de 15 dias para gerar multa no valor total.



Foi recebido o AR e não foram tomadas as devidas providências (realização da
limpeza e preenchimento de documento que comprova comunicação na
SMMA).

3- Ainda estou pagando o imóvel e o mesmo se encontra no nome de uma
construtora, como sei se fui notificado pela secretaria de meio ambiente a
realizar a limpeza?
 Quando um imóvel é notificado, toda comunicação é enviada para o proprietário
que se encontra no sistema municipal de cadastro. Sendo assim a construtora
recebe o auto de infração como proprietária, logo começa a contar o prazo de 15
dias e é de total responsabilidade a comunicação da empresa com o comprador.
4- O que é necessário para solicitar supressão ou poda de árvore dentro da
minha propriedade?


É necessário ser o proprietário do imóvel (ou terceiros portando procuração do
proprietário) para solicitar a vistoria do fiscal de meio ambiente e avaliar as
condições da arvore.



Para solicitar a vistoria é preciso ir até a secretaria de meio ambiente com o
registro do imóvel, contrato de compra e venda contrato de aluguel ou
procuração do proprietário autorizando, e os documentos pessoais de quem está
fazendo a solicitação



Caso necessite a retirada para construção no local é necessário a apresentação do
“projeto de construção” aprovado, para que o processo seja executado.

5- O que é necessário para solicitar supressão ou poda de árvore na calçada da
minha propriedade?



É necessário o proprietário do imóvel na qual a arvore se encontra defronte,
realizar a solicitação na SMMA, com cópia do IPTU, registro do imóvel e
documentos pessoais. O corte ou a poda será inserido no cronograma da
secretaria municipal para ser realizado pela equipe responsável.

6- Posso realizar uma solicitação de poda dos galhos da árvore que está no
terreno do meu vizinho e invadindo meu imóvel?


Sim, a solicitação para poda pode ser feita pelo proprietário do imóvel na qual a
árvore está invadindo, para isso é necessário apresentar documentos pessoais e
documentos do imóvel.

