
Declaração Ambiental

 (Incidência de APA/APP)

(Declarante - PESSOA FÍSICA / PESSOA JURÍDICA), brasileiro(a),

estado civil, profissão (nome da profissão), portador do Documento de Identidade nº (número),

inscrito no (CPF se pessoa física ou CNPJ se pessoa jurídica), telefone celular (ddd e número),

endereço eletrônico (nome@   .com.br),  residente na (nome do logradouro) nº  (número do

imóvel),  bairro (nome do bairro),  município de (nome da cidade),  CEP (número do CEP),

profissional habilitado como autor do projeto, conforme ART/RRT/TRT nº ________________,

com a ciência do proprietário da obra. DECLARO: 

(   ) a não incidência de Área de Preservação Ambiental (APA) no lote.

(  )  a  incidência de Área de Preservação Ambiental (APA) no lote.  E que a aprovação do

projeto  não  implica  na  autorização  de  desmatamento  ou  supressão  de  áreas  naturais.  Na

hipótese de existir reservas naturais será cumprida a solicitação de   licença ambiental   junto a  

SEMMA / CETESB, para posterior início das obras.

(   ) a não incidência de Área de Preservação Permanente(APP) no lote (sem a necessidade de

representação).

(  )  a  incidência de Área de Preservação Permanente(APP) no lote  com a necessidade de

representação da linha demarcatória dos limites da   APP  , nos limites da atuação profissional,

instituídos pelo CREA/CAU/CFT, assumindo a responsabilidade legal pela veracidade desta

declaração  e  o  conhecimento  e  atendimento  de  toda  legislação  vigente:  Lei  Federal

12.651/2012;  Resolução  Conama  237/1997;  Lei  Municipal  7028/2017;  Lei  Municipal

4969/2003; Lei Municipal 4362/1999 - Código Ambiental do Município; Resolução Condema

002/2002 e 003/2002. 

E que a aprovação do projeto não implica na autorização de desmatamento ou supressão de

áreas naturais. Na hipótese de existir reservas naturais será cumprida a solicitação de licença

ambiental junto a SEMMA / CETESB, para posterior início das obras.

                                          Bauru, __ de ___________ de 20__.
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