PORTARIA DEPRN - 18, DE 21-6-2006
Altera a Portaria DEPRN nº16/06 que instituiu
novo modelo de requerimento utilizado nos
pedidos protocolados no DEPRN.
O Diretor Geral, considerando a necessidade de alterar o requerimento DEPRN,
resolve:
Art. 1º - Fica alterado o formulário do Requerimento utilizado pelos interessados para
protocolo dos pedidos no âmbito do DEPRN, conforme novo modelo anexo.
Art. 2º - As instruções gerais para o preenchimento do requerimento devem ser
impressas no verso do documento.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a
Portaria DEPRN nº16/06.
(Republicada por ter saído sem o anexo)

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

REQUERIMENTO DEPRN
1. Sigla da Unidade do DEPRN

2. Nº do Processo

3. Nome do Interessado

4. RG / Inscrição Estadual

5. CPF / CNPJ

6. Endereço para correspondência

7. Número

8. CEP

9. Telefone

12. UF

13. E-mail e/ou Fax

CADASTRO DO INTERESSADO:

10. Bairro

11. Município

CADASTRO DO REPRESENTANTE DO INTERESSADO OU PROCURADOR:
14. Nome do Procurador ou do Representante do Interessado

15. RG

17. Endereço para correspondência

18. Número

21. Bairro

16. CPF / CNPJ

22. Município

19. CEP

20. Telefone

23. UF

24. E-mail e/ou Fax

25. Cargo / Função
26. Autorizo a pessoa identificada nos campos de 14 a 25 a representar-me perante o DEPRN para fins de obtenção do documento requerido no campo 38:
______________________________________________________
Assinatura do Representante

_________________________________________________________
Assinatura do Interessado

CADASTRO DA PROPRIEDADE:
27. Nome do Proprietário (conforme matrícula do imóvel)

29. Coordenadas Geográficas ou UTM
Geo - Long:
Lat::
UTM – X Y-

28. Denominação da propriedade (conforme matrícula do imóvel)

30. Área da Propriedade

31. N° da Matrícula do Imóvel

32. Cartório de Registro de Imóveis

33. Endereço da Propriedade / Empreendimento

34. Nº / Km

35. Bairro / Quadra / Lote

36. Município

37. CEP

38.

OBJETO DO REQUERIMENTO:

FINALIDADE DO REQUERIMENTO:
40. Descreva a finalidade do requerimento:

39. Vem requerer ao DEPRN,

AUTORIZAÇÃO PARA:
Supressão de Vegetação Nativa - área de

______________ha

Corte de Árvores Isoladas - quantidade de

__________árvores

Intervenção em ÁPP - área de
Plano de Manejo - área de

Zona Rural
Zona Urbana

ROTEIRO DE ACESSO:
41. Desenhe o roteiro de acesso ao local objeto requerimento:

_______________________ha
__________________________ha

Exploração de Várzea para Fins Agrícolas - área de
Movimentação de Terra em APA - volume de
Queima Controlada - área de

______ha

__________ m³

________________________ha

PARECER TÉCNICO FLORESTAL SOBRE:
Regularização – área de

___________________________ha

Assentimento de Pesquisa Mineral – área de

____________ha

DEMAIS SOLICITAÇÕES:
Averbação da Reserva Legal ou Área Verde

____________ha

Compromisso Recuperação Ambiental - área de

_________ha

Certidão Negativa/Positiva de Multas
Certidão para Desinterdição de Área - área de

___________ha

Certificado de Regularidade Florestal
Cadastro de Consumidor Florestal
REQUERIMENTO RECEBIDO POR:
42. Nome do Funcionário do DEPRN responsável pela abertura do processo:

43. Rubrica e Carimbo do Funcionário do DEPRN

ASSINATURA DO INTERESSADO

DATA DA ABERTURA DO PROCESSO

44. Assinatura do Interessado ou de seu representante

45. Data da abertura do processo (campo a ser preenchido protocolo do DEPRN)

INSTRUÇÕES GERAIS PARA O PREENCHIMENTO DOS CAMPOS NUMERADOS DO FORMULÁRIO
Este formulário poderá ser preenchido em meio eletrônico, datilografado ou de forma manuscrita, de acordo com as seguintes
instruções:
Campo 1 – Sigla da Unidade do DEPRN – O preenchimento deste campo será efetuado pelo protocolo do DEPRN no ato da abertura
do processo.
Campo 2 – Número do processo – O preenchimento deste campo será efetuado pelo protocolo do DEPRN no ato da abertura do
processo.
CADASTRO DO INTERESSADO
Campos 3 ao 13 – Informar o nome completo do interessado e demais dados como RG / Inscrição Estadual, CPF ou CNPJ, endereço,
telefone, Município, Unidade da Federação, o E-mail e/ou Fax. Os dados serão utilizados pelo DEPRN para o envio de correspondência
ao interessado, se necessário.
CADASTRO DO REPRESENTANTE DO INTERESSADO OU PROCURADOR
Campos 14 a 24 – Informar o nome completo do representante do interessado e demais dados como RG, CPF ou CNPJ, endereço,
telefone, Município, Unidade da Federação, o E-mail e/ou Fax.
Campo 25 – No caso do representante ser funcionário do interessado, o mesmo deverá informar o cargo que ocupa ou a função que
exerce.
Campo 26 – O interessado e a pessoa por ele indicada para representá-lo, identificada nos campos 14 a 25, devem assinar este campo.
OBS: Este instrumento não autoriza o procurador ou representante a firmar compromissos com o DEPRN em nome do interessado.
Pretendendo delegar poderes ao representante ou procurador para firmar compromissos em seu nome, o interessado deverá juntar ao
processo procuração pública lavrada em cartório.
CADASTRO DA PROPRIEDADE
Campos 27 a 38 – Informar a denominação da propriedade, área da propriedade, nº da matrícula, nome do Cartório de Registro de
Imóveis, endereço completo da propriedade, Município, CEP, as coordenadas geográficas ou planas de um ponto da propriedade (se
possuir tal informação) e informar se a propriedade está inserida em zona urbana ou rural.
OBJETO DO REQUERIMENTO
Campo 39 – Assinalar com X a quadrícula correspondente ao objeto do requerimento.
Autorização: O interessado deverá solicitar a Autorização ao DEPRN quando for necessária a supressão de vegetação nativa, o corte
de árvores isoladas, o manejo de vegetação nativa, a intervenção em áreas de preservação permanente, a intervenção em áreas de
várzea, a movimentação de terra em APA, queima controlada, etc. A movimentação de terra em APA está isenta do pagamento do preço
da análise.
Parecer Técnico Florestal: O interessado deverá solicitar o Parecer Técnico Florestal - PTF quando for necessária a manifestação do
DEPRN sobre desmembramento ou a regularização de áreas objeto de infração (com penalidade de advertência) ou não. O interessado
também deverá solicitar o Parecer Técnico Florestal para assentimento de pesquisa mineral, quando for necessária a manifestação do
DEPRN sobre os aspectos florestais envolvidos na execução dos procedimentos de pesquisa mineral, conforme apresentados no Plano
de Pesquisa, protocolizado e aprovado pelo DNPM.
Averbação de Reserva Legal ou Área Verde: O interessado deverá solicitar a análise do DEPRN, referente à localização e dimensão
da Reserva Legal ou da Área Verde, quando pretender efetuar de forma espontânea a averbação dessas áreas na matrícula do imóvel
no Cartório de Registros. Tais pedidos estão isentos do pagamento do preço da análise.
Compromisso Recuperação Ambiental: O interessado poderá solicitar ao DEPRN a manifestação sobre propostas ou projetos de
recuperação ambiental, desde que executados voluntariamente ou quando executados em áreas objeto de infração ambiental, visando à
reparação do dano ambiental e a redução no valor da multa. Tais pedidos estão isentos do pagamento do preço da análise.
Certidão Negativa/Positiva de Multas: O interessado deverá solicitar a Certidão Negativa/Positiva de Multas quando for necessária a
obtenção de informações sobre a existência de Auto de Infração Ambiental em nome de pessoa física ou jurídica e em uma propriedade.
Certidão para Desinterdição de Área: O autuado com penalidade de multa simples e interdição de área poderá solicitar ao DEPRN a
Certidão para Desinterdição de Área quando necessária a regularização do uso da área e comprovação desse ato à Polícia Ambiental.
Certificado de Regularidade Florestal: O interessado deverá solicitar o Certificado Florestal quando for necessário atestar a
regularidade de uma propriedade, sob os aspectos de flora e fauna, principalmente quanto à existência de Reserva Legal averbada, o
bom estado de conservação das Áreas de Preservação Permanente e quanto à adoção de medidas visando à reparação de passivos
ambientais existentes.
Cadastro de Consumidor de Produtos Florestais : O interessado deverá solicitar o Cadastro de Consumidor de Produtos Florestais
quando o mesmo for consumidor de matéria prima de origem florestal como tora, lenha, carvão, etc.
FINALIDADE DO REQUERIMENTO
Campo 40 – Descrever de forma resumida qual é a finalidade do objeto do requerimento.
Campo 41 – Desenhar o roteiro de acesso ao local objeto do requerimento ou colar um pequeno mapa.
REQUERIMENTO RECEBIDO POR
Campo 42 – O funcionário do DEPRN que protocolou a documentação, na data de abertura do processo, deverá obrigatoriamente
informar seu nome completo neste campo.
Campo 43 – Este campo deve conter a rubrica e o carimbo do funcionário identificado no campo 42.
ASSINATURA DO INTERESSADO
Campo 44 – Este campo deverá ser obrigatoriamente assinado pelo interessado ou seu representante.
DATA DA ABERTURA DO PROCESSO
Campo 45 – O funcionário do DEPRN deverá informar neste campo a data da abertura do processo.

