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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

 

1. Certidão de uso de solo: 

 

O que é o serviço? 

Trata-se de um documento com informações sobre as atividades permissíveis ou 

toleradas, e parcelamento do solo no município. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

Se for Pessoa Jurídica: 

⬧ Cópia do Cartão do CNPJ 

⬧ Cópia do endereço ou certidão do imóvel atualizada 

⬧ Comprovante de pagamento da taxa 

 

Se for Pessoa Física: 

⬧ Cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) 

⬧ Cópia do endereço ou certidão do imóvel atualizada 

⬧ Comprovante de pagamento da taxa 

Principais Etapas do Serviço 

O empreendedor deverá se dirigir a secretaria municipal de meio ambiente com a 

documentação e retirar guia do Documento de Arrecadação Municipal para fazer o 

pagamento da taxa. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 62 33376946 

⬧ E-mail:  semarhcrv@gmail.com  

⬧ Presencial: Prefeitura Municipal/Secretaria do Meio Ambiente 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

15 dias úteis. 

Formas de prestação: 

Deverá acompanhar o serviço através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Taxas e Preços: 

mailto:semarhcrv@gmail.com
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R$ 504,00 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: 

http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

 

  

http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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2. Retirada de árvore em perímetro urbano 

 

O que é o serviço? 

Apesar dos inúmeros benefícios que as árvores podem trazer para o meio ambiente e 

para a vida de todas as pessoas, muitas vezes ocorrem problemas decorrentes do excesso 

de crescimento, sejam eles relacionados a interrupção da rede elétrica, destruição de 

calçadas ou a grande quantidade de folhas que caem das mesmas. 

Nessas situações é comum que as pessoas realizem o corte e poda das árvores. 

O que muitos não sabem é que esse processo deve ser autorizado por um órgão público 

municipal, no qual serão analisados todos os elementos que englobam a solicitação de 

alguma mudança na estrutura das árvores. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ Documentos Pessoais; 

⬧ Comprovante de Endereço; 

⬧ Pagamento da Taxa; 

Principais Etapas do Serviço 

O requerente deverá comparecer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente com a 

documentação em mãos, no qual a equipe técnica da secretaria irá fazer uma 

averiguação do indivíduo arbóreo in loco e emitirá um relatório técnico, deferindo ou 

não a supressão da árvore. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 62 33376946 

⬧ E-mail:  semarhcrv@gmail.com  

⬧ Presencial: Prefeitura Municipal/Secretaria do Meio Ambiente 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

20 dias úteis 

Formas de prestação: 

Deverá acompanhar o serviço através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Taxas e Preços: 

R$ 67,20 

Manifestação do Usuário 

mailto:semarhcrv@gmail.com
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Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: 

http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

  

http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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3. Certidão Negativa Ambiental 

 

O que é o serviço? 

A Certidão Negativa Ambiental é um documento emitido pela Secretaria do Meio 

Ambiente para informar a existência ou não de débitos de multas relacionados a 

infrações ambientais autuadas em nome de uma Pessoa Física ou de uma Pessoa 

Jurídica. 

A Certidão poderá ser solicitada em nome do próprio requerente ou em nome de 

terceiros. 

Requisitos, Documentos e Informações necessárias para acessar o serviço 

⬧ Documentos pessoais (RG e CPF) 

⬧ Certidão atualizada do Imóvel 

⬧ Pagamento da Taxa 

Principais Etapas do Serviço 

O requerente deverá comparecer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente com a 

documentação em mãos, no qual a equipe técnica irá fazer uma pesquisa no sistema 

para saber se o solicitante não tem débitos ambientais. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 62 33376946 

⬧ E-mail: semarhcrv@gmail.com  

⬧ Presencial: Prefeitura Municipal/Secretaria do Meio Ambiente 

Previsão de Prazo Máximo para Prestação do Serviço:  

20 dias úteis 

Formas de prestação: 

Deverá acompanhar o serviço através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Taxas e Preços: 

R$ 84,00 

Manifestação do Usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: 

http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

mailto:semarhcrv@gmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao
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4. Fiscalização Ambiental 

 

O que é o serviço? 

Promover, em sintonia com os Sistemas Nacional e Estadual do Meio Ambiente, a 

fiscalização municipal do meio ambiente; 

Promover a fiscalização das construções particulares aprovadas pela prefeitura, 

examinar e emitir parecer nos projetos referentes a obras e edificações particulares; 

 

Requisitos, documentos e informações necessárias para acessar o serviço. 

Realizar a denúncia com todas as informações necessárias para que a equipe de 

fiscalização possa cumprir o seu papel com eficiência. A denúncia pode ser realizada de 

forma anônima. 

Principais etapas do serviço 

Após protocolar a denúncia na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a equipe de 

fiscalização irá averiguar os fatos in loco e tomar as atitudes necessárias de acordo com 

a legislação ambiental vigente. 

Canais de comunicação: 

⬧ Telefone: 62 33376946 

⬧ E-mail: semarhcrv@gmail.com  

⬧ Presencial: Prefeitura Municipal/Secretaria do Meio Ambiente 

Previsão de prazo máximo para prestação do serviço:  

Indeterminado. 

Formas de prestação: 

Deverá acompanhar o serviço através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Taxas e preços: 

isento 

Manifestação do usuário 

Elogios, dúvidas ou reclamações do serviço prestado? Acesse nossa ouvidoria através 

de: 

http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao 

Ou pelo telefone: (62) 3337-6946 

 

 

mailto:semarhcrv@gmail.com
http://acessoainformacao.carmodorioverde.go.gov.br/cidadao/ouvidoria/sugestao

