PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Rua Chiquinha Rodrigues, 909 – CEP: 28.271-712 - Vila Doutor Laurindo - Tatuí/SP
Telefone: (15) 3205-1082 / 3205-1199 – E-mail: fiscalambiental@tatui.sp.gov.br

RECURSO DE NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL
RECURSO DESTINADO PARA:
SEGUNDA INSTÂNCIA: COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
Obs.: Será aceito APENAS no prazo de até 20 (vinte) dias a partir do recebimento da Resposta de
Recurso em 1ª instância. Recursos protocolados fora do prazo não serão considerados.
DADOS DO INTERESSADO: (preenchimento obrigatório)
Nome do interessado (autuado):

CPF/CNPJ:

Nome do representante/procurador:

CPF/CNPJ:

Endereço para correspondência (rua, avenida, rodovia, etc.):
CEP:
DDD:

Bairro:
Telefone/Celular:

Número/KM:
Município/UF:

E-mail:

DADOS DA INFRAÇÃO: (preenchimento obrigatório)
Endereço da irregularidade (rua, avenida, rodovia, etc.):
CEP:

Bairro:

Número/KM:
Município/UF:

TATUÍ/SP
Número da Notificação:

Data da Infração:

Descrição do ato, fato ou omissão que resultou na infração (conforme notificação):

OBSERVAÇÃO - Anexar ao requerimento os documentos abaixo:
Obs.: Os itens marcados com asterisco (*) são obrigatórios.

- *Cópia do CPF ou CNPJ do autuado;
- *Cópia do documento de identidade do autuado;
- *Cópia do comprovante de endereço;
- *Cópia da Notificação;
- Caso o autuado opte em firmar o TCRA junto a SEMA, também deverá anexar a este requerimento a
cópia do IPTU do imóvel, e o comprovante de pagamento da taxa de analise do processo;
- Fotos ou qualquer documento relacionado que sirva para embasar o recurso;
- Procuração (caso o autuado não possa preencher e/ou protocolar este requerimento pessoalmente).
OBSERVAÇÃO: Preencher este requerimento e protocolar junto ao Paço Municipal – Setor de Protocolo
no prazo estabelecido pelo órgão fiscalizador, conforme legislação ambiental vigente.
DATA: ____/____/______

Assinatura do requerente: ___________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Rua Chiquinha Rodrigues, 909 – CEP: 28.271-712 - Vila Doutor Laurindo - Tatuí/SP
Telefone: (15) 3205-1082 / 3205-1199 – E-mail: fiscalambiental@tatui.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA DO RECURSO / OBSERVAÇÕES:
(Informar o histórico do caso, causas da infração, estado atual do objeto da notificação, etc.)

MEDIDAS E/OU AÇÕES SUGERIDAS PARA REPARAÇÃO/ATENUAÇÃO DA INFRAÇÃO:
(Informar quais tipos de compensação ambiental está disponível em realizar, tais como: plantio de mudas, doação
de mudas, reparo do dano, adequações, etc.)

Tatuí,

de

de

Assinatura do requerente

