FORMULÁRIO DE ENTRADA LOTEAMENTOS/DESMEMBRAMENTO
Nº DO PROCESSO:

DATA DE PROTOCOLO : ___/ ___/ _____

Nome do Proprietário:
Endereço:
Telefone:

E-mail:

Nome do empreendimento:
Endereço:
Bairro:
Resp. Técnico:

CREA/CAU:

Telefone:

E-mail:

Finalidade/uso:( ) residencial ( ) comercial ( ) misto ( ) outro:
Área: ( ) urbana consolidada ( ) expansão urbana
Área total da propriedade (m2):

Área de lotes:

Quantidade de lotes:

Tamanho médio dos lotes:

Área verde total:Área total de APP:
Coordenadas geográficas:
Altitude máxima:

Declividade máxima:

Recursos hídricos dentro ou adjacente ao lote:
( ) Nascente/mina ( ) Córrego/rio ( ) Não
Recursos hídricos em terrenos vizinhos (a menos de 50 metros do limite da propriedade):
( ) Nascente/mina ( ) Córrego/rio ( ) Não
Uso de água pretendido: ( ) COPASA ( ) outro:
Coleta e tratamento deEsgoto:( ) COPASA ( ) outro:
Intenção de intervenção ambiental:
( ) Não ( ) Sim, em APP ( ) Sim, fora de APP
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...continua...

Categoria da intervenção ambiental (contar árvores nativas acima de 8 cm de diâmetro e
assinalar quantas forem necessárias):
( ) Corte de árvores exóticas/plantadas, quantificar: ______
( ) Corte de árvores nativas isoladas, quantificar: _____ de um total de ________
( ) Supressão de vegetação nativa em estágio __________________ de regeneração.
Especificar a área em m2: ______ de um total de _________ m2
( ) Outro tipo de intervenção, descrever:

Especificar % de intervenção ambiental em relação à área total:
Projeto urbanístico já protocolado na Secretaria Municipal de Obras: ( ) SIM
Observações:

Assinatura do proprietário:

Assinatura do responsável técnico:
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( ) NÃO

