
     Documentação necessária para supressão e/ou podas de árvores – Pessoa Física: • Requerimento padrão com justificativa do pedido, assinado pelo proprietário do imóvel defronte ao qual se localiza a árvore (indicar endereço onde a árvore se localiza). • Informar o local onde se localiza a espécie a ser retirada. • RG/CPF ou CNH (com foto recente). • Documento do imóvel: escritura ou IPTU constando o nome do requerente. • Caso não seja o proprietário do imóvel, apresentar procuração do proprietário. • Caso seja inventariante, anexar documento oficial que comprove. • Se for alugado: 
◦ Contrato de locação. 
◦ Documento de anuência do proprietário. • Se forem novas construções ou reformas: 
◦ Planta baixa com localização das espécies. 
◦ Número do Processo Administrativo de Alvará e/ou regularização da construção.  

 PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE 



      – Pessoa Jurídica: • Requerimento padrão para abertura de processo, com justificativa do pedido assinado pelo representante legal da empresa (e endereço da locação da árvore). • Documento pessoal com foto do requerente, ou do representante legal da empresa, munido de procuração com firma reconhecida em cartório. • Documento oficial da empresa, declaração de firma individual ou contrato social com ultima alteração, ou ata de constituição da empresa. • Cartão do CNPJ. • Contrato Social. – Condomínio: • Requerimento padrão para abertura de processo, com justificativa do pedido assinado pelo representante legal do condomínio (e endereço da locação da árvore). • Documento pessoal do representante legal (com foto recente), munido de procuração com firma reconhecida em cartório. • Documentação do imóvel defronte o local onde se encontra a árvore. 
◦ Carnê de IPTU. 
◦ Escritura. 



 Em Todos os casos, se solicitação para supressão de árvores de imóveis vizinhos:  - Requerimento assinado pelo interessado e documento de anuência do proprietário do imóvel.  


