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' INSTITUTO t.0CIC!.i.:E.Et.L L 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE data ./. ../ . 
. G O d. \ ?_, \) Q} 'Ql t ·~ '1 L- -------·-·······--··----------------·-··--· 

GASH\JETE 00 SECRETARIO 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DE S,;.JO PAULO, POR MEIO DE SUA SECRETARIA 
DO MEIO AMBIENTE, E O MUNICÍPIO DE BERTIOGA, 
OBJffiVANDO A COOPERAÇÃO INS71TUCIONAL NAS ÁREAS 
DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
(Processo SMA n. o 565/98) 

Pelo presente instrumento, o ESTADO 
DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito público interno, por melo de sua 
Secretaria do Meio Ambiente, sediada à Av. Prof. Frederico Hermann Jr. n.º 
345, neste ato representada por sua titular, Doutora. Stela Goldenstein, 
devidamente autorizada nos termos do Decreto nº 43.505, de 1 ° de outubro de 
1998, doravante designada simplesmente por SMA e o Ml ·NICÍPIO DE 
BERTIOGA, pessoa jurídica de direito público Interno, cuja sede c!2 governo está 
sediada à Rua Luiz Pereira de Campos n.o 901 - Vila Itapanhau, neste ato 
representado por seu Prefeito, Arquiteto Luiz Carlos Rachid, doravante designado 
simplesmente por MUNICÍPIO, autorizado a firmar o presente nos termos do 
estatuído no a) artigo 1 o, § único, da Lei Municipal n° 310, de 1 ° de outuoro de 
1998, b) no artigo Sº, § lº, da Lei Estadual nº 9.690, de 2 de junho de 1997, e, 
ainda, e) no artigo 23, VI, da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição 
do Estado de São Paulo, e) no artigo 6°, VII, da Lei federal nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, resolvem celebrar o presente convênio, mediante as cláusulas e 
condições que se seguem: 

' CLAUSULA PRIMEIRA - OBJEYO 

1. Constitui ob~.=to do presente convênio 
a execução, pelo MUNICÍPIO, dos procedimentos de fiscalização e ficenclamento 
ambiental de atividades e empreendimentos de Impacto local relacionado no Anexo 
I, que é parte integrante deste,, bem como a correlata cooperação técnica es 
administrativa entre os partíclpes. 
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SECRETARIA DE ESTADO 00 MEIO AMBIENTE 

GABINETE 00 SECRETARIO 

CLÁUSULA SEGUNDA- ATRXBUIÇÕES 

2. Para a execução do presente 
convênio, os partícipes têm as seguintes atribuições: 

2.1. Compete à SMA: 

a) organizar, coordenar, orientar e 
integrar, como órgão estadual, a Política Estadual do Meio Ambiente, bem como as 
diretrizes governamentais fixadas para a administração da qualidade ambiental, 
quando voltadas a execução deste convênio; 

b) prestar a cooperação técnica que lhe 
for solicitada pelo MUNICÍPIO, visando ao equacionamento dos problemas 
ambientais apreciados nos processos de licenciamento e fiscalização; 

e) desenvolver estudos conjuntos 
visando ao aprimoramento do licenciamento e fiscalização ambiental. 

2.2. Compete ao MUNICÍPIO: 

, a) o licenciamento e a fiscalização das 
atividades de impacto ambiental local, conforme inseridos nos seu campo de 
atuação legal, constantes do Anexo I deste convênio; 

b) analisar os documentos, projetos e 
estudos ambientais apresentadas e a realização de vistorias técnicas, quando 
necessárias, observando a legislação que rege o licenciamento ambiental no Estado 
de São Paulo, bem como as normas e diretrizes procedimentais da SMA, seus 
órgãos e entidades; 

e) avaliar a extensão territorial dos 
impactos ambientais das atividades objeto de pedido de licenciamento e 
encaminhar esse mesmo pedido ao órgão ou entidade estadual competente para o 
li :enciamento no caso de tais impactos, ainda que indiretos, ultrapassarem os seus 
limites territoriais; 
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SECRETARIA OE ESTADO no MEIO AMBIENTE 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

d) dar publicidade dos pedidos de 
licenciamento a todos os municípios limítrofes, assegurando-lhe o acesso às 
informações técnicas, especialmente aquelas que permitam avallar a extensão 
territorial dos impactos ambientais das atividades objeto de pedido de 
licenciamento; 

e). encaminhar os procedimentos 
administrativos relativos aos pedidos que tiver protocolado à SMA, ou seus órgãos, 
sempre que solldtado: 

f) promover eventos e colaborar no 
desenvolvimento de medidas que visem o aprimoramento da fiscalização e do 
licenciamento ambiental. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA 

3. O presente convênio tem vigência de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da legislação pertinente, e 
mediante celebração de termo aditivo, respeitado o limite de :; ( •... 1,CO) anos. 

CLÁUSULA QUARTA~ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4. O presente convênio não importará 
em acréscimo de despesa, devendo onerar tão somente as dotações ordinárias já 
consignadas nas respectivas leis orçamentárias de cada um dos convenentes. 

4.1. O MUNICÍPIO é responsável por 
todas as despesas que incorrer, inclusive as referentes a pessoal, sem direito de 
pleitear reembolso ou compensação a qualquer titulo junto à SMA ou ao Estado de 
São Paulo. 

4.2. A SMA é responsável por todas as 
despesas que incorrer, inclusive as referentes a pessoal, se~ direito de pleitear 
reembolso ou compensação a qualquer título junto ao MUNICIPIO. ~ 
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SECRETARIA OE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

GABINETE DO SECRETARIO 

CLÁUSULA QUINTA - DENÚNCIA E RESCISÃO 

5. O presente convênio poderá ser 
denunciado a qualquer tampo, por desinteresse unilateral ou consensual dos 
partícipes, mediante notificação por escrito, com prazo de antecedência mínima de 
60 (sessenta) dias, ou rescindido, por Infração legal ou descumprimento de 
qualquer de suas cláusulas ou condições. 

CLAÚSULA SEXTA· LEl'. APLICÁVEL 

6. Aplica-se a este convênio, no que 
couber, o disposto na Lei Federal n.0 8.666, de 21 de junho de 1.993, e 
atualizações posteriores e na Lei Estadual n.0 6.544, de 22 de novembro de 1.989. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO 

7. O foro da comarca de São Paulo é o 
competente para dirimir as questões oriundas deste convênio. 

E, por estarem de acordo, firmam o 
presente em 03 (três vias), com as duas testemunhas adiante qualificadas. 

São Paulo, 01 de outubro de 1998 

STELAGOL 
Secretária do Meio Ambiente 

LUIZ CARLOS RACHID 
Prefeito do Município de Bertio 

Testemunhas: 

i.~ __ L __ 
Nome: J.tfiL €~AC- \Jil.J G,t.i:::1-k,J 
RG.: X. 36 1. '2. G 'i - 6 
4 

~-:::;s;_ ~ 
Nome: ?~tg ~w.-?... IIA-..,.·c- '41-c.: 
RG.: ~. 69'1.32 I 
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

GABINETE DO SECRETARIO 

ANEXO I AO CONVÊNIO~ Processo SMA 565/98 

Consoante os termos do ccnvêmo 'celebrado entre a Prefeitura Municipal de 
Bertloga e a Secretaria do Meio Ambiente, conforme autorização concedida através 
do Decreto n.º 43.505, de 1º de outubro de 1998, os procedimentos possíveis de 
licenciamento pela Prefeitura Municipal de Bertloga, serão os abaixo arrolados: 

A. Supressão de vegetação nat va em estágio inicial e médio de regeneração; 
B. Supressão de vegetação nativa secundária nos estágios inicial e médio de 

regeneração, em lotes urbanos de parcelamento do solo existentes e em área 
efetivamente urbaruzada: 

e. Supressão de vegetação nativa em área necessária à implantação de pequenas 
de saneamento básico, em áreas efetivamente obras de drenapem 

urbanizadas; 
o. Supressão de vegetação para manutenção de vias e logradouros públicos 

situados dentro do perímetro do Município de Bertioga, excetuando-se aquela 
situada em áreas verdes de parcelamentos do solo; 

E. Supressão de exemplares arbóreos ísolados, desde que situados em área 
urbana; 

F. Pequenas estruturas de apoio às embarcações, conforme Resolução SMA n. o 
75/97. 

Podemos observar ainda o que segue: 

1. Deverá haver observação a toda legislação vigente, inclusive as resoluções SMA 
e Deliberações CONSEMA; 

2. Sempre que for o caso, a Prefeitura Municipal de Bertloga adotará providências 
objetivando a averbação de reserva legal. 
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P/J~~~de~~ 
Estado de São Paulo 

MUNICÍPIO DE BERTIOGA 

A área urbana situada entre a Rodovia 
Rio-Santos e o Mar (cor branca neste mapa) 
representa apenas 15% da área total do 
Município. 

Observação: 
Nesta área urbana concentram-se as 
atividades que mantém os empregos, os 
impostos, o turismo, o lazer, os serviços e o 
comércio de Bertioga. 

Na área restante (todas as áreas verdes 
deste mapa) as atividades econômicas são 
quase que inexistentes em virtude do respeito 
e proteção à Mata Atlântica. 
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Estado de São Paulo 

Bertioga, 26 de março de 1999. 

Ofício nº 025/99 - DOA 

Ref.: ''Licenças Ambientais." 

Prezado Senhor, 

Tem o presente a finalidade de encaminhar cópia das 
licenças ambientais e autorizações para desmatamento emitidas por esta Prefeitura Municipal, 
que seguem: 

. / r / /. !. /. .../ ,,, ( /,. _ _/_ / "' • 005';016, 017, 038,, 053,J)20, Ol~,i2!., ois, 022, 025, 02 , 027, 02~034, 03j, 031( 
032/030; 03,9,'. 023? 04(( 037/02.ir, oss, 054,· 045;-046,'047~048, 049, 04Z oss, 039~ L, ~ 
050-; 036; Q56~ 044,. 043-, osY,,,065, e 064.1 o 'l r,. -L,L_ 

Sendo o que ora apresentamos, oportunamente 
renovamos os protestos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

áfll~ 

Ilmo. Sr. 
Engº Ftal. Domingos Ricardo de Oliveira Barbosa 
MD. Diretor do DEPRN - 3 
Santos/SP 



~~~ ~de ?7d~4 
Estado de São Paulo 

'$d<vnda ffi~ta 

Bertioga, 05 de maio de 1999. 

1'"", 

Ofício nº 034/99 - DOA 

Ref.: "Licenças Ambientais." 

Prezado Senhor, 

1 r' 
Tem o presente a finalidade de encaminhar cópia 

das licenças ambientais e autorizações para desmatamento emitidas por esta Prefeitura 
Municipal, que seguem: 

• Ú28, 051, 063, 070, 094, 096, 097, 102, 106, 107, 108, 109, llO, H 1, 112, 113, 114, 
11,5, 116, 117, 120, 123, 125, 127, 128, 129, I.30, 13.1, 132, 136 e 1_;39. 

7 ( 

Sendo o que ora apresentamos, oportunamente 
renovamos os protestos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Bolívar Barbanti Júnior 
Diretor de Operações Ambientais 

Ilmo. Sr. 
Engº Ftal Domingos Ricardo de Oliveira Barbosa 
MD. Diretor do DEPRN - 3 
Santos/SP 

r, 
r- 
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Pre/eilura Jo 'Yf!unidpio Je IJerlioga 
Estado de São Paulo 

6tância Balneária 

Bertioga, 06 de abril de 1999. 

Oficio nº 027/99 - DOA 

Ref.: "Licenças Ambientais." 

Prezado Senhor, 

Tem o presente a finalidade de encaminhar cópia das 
licenças ambientais e autorizações para desmatamento emitidas por esta Prefeitura Municipal, 
que seguem: 

• 057, 058, 059, 060, 061, 066, 071, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 082, 083 e 085. 
' 

Sendo o que ora apresentamos, oportunamente 
renovamos os protestos de elevada estima e consideração. 

~nte, 

ú(ef ~sc 
Bolívar Barban 

Ilmo. Sr. 
Engº Ftal. Domingos Ricardo de Oliveira Barbosa 
MD. Diretor do DEPRN - 3 
Santos/SP 

li 



Pre/eitura do rf!unicípio de Berlio9a 
Estado de São Paulo 

~lância Balneária 

Bertioga, 20 de abril de 1999. 

0 
r-. Oficio nº 032/99 - DOA 
("\ 

r' 
r: 
r- 
r, 
r 
r- 
0 

r- Tem o - presente a finalidade de encaminhar cópia das 
/"\ licenças ambientais e autorizações para desmatamento emitidas por esta Prefeitura Municipal. 

, r 

r> 
r 
r 
r 

Ref.: "Licenças Ambientais." 

Prezado Senhor, 

que seguem: / 
/ / / / ./ / / ./· / / / /. I / ,, / 

• 0341067,069~72, 079, 080, 083,086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 095, 100, 
101, 103~104 'e 105./ Jr 

Sendo o que ora apresentamos, oportunamente renovamos 
os protestos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

~~·í- 
~Bolívar Barbanti Júnior 

Diretor de Operações Ambientais 

Ilmo. Sr. 
Engº Ftal Domingos Ricardo de Oliveira Barbosa 
MD. Diretor do DEPRN - 3 
Santos/SP 
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f?lJ~do ~de~~ 
Estado de São Paulo 

Bertioga, 06 de maio de 1999. 

Ofício nº 036/99 - DOA 

Ref.: "Desembargo de Área." 

Prezado Senhor, 

Tem o presente a finalidade de solicitar à Vossa 
Senhoria o devido desembargo do lote 26 - Qd. 103 - Jardim Indaiá, autuado pela Polícia 
Florestal no dia 04/05/99 através do auto de infração ambiental nº 08333, tendo em vista 
que o referido local já estava desmatado e aterrado, conforme informação de nossos 
fiscais (constantes no processo administrativo para aprovação de projeto sob nº 1556/99), 
recebendo para tanto a licença ambiental necessária, devidamente expedida por esta 
Secretaria de Meio Ambiente, após fiscalização e laudo técnico da área em questão. Em 
anexo, encaminho cópia da licença ambiental nº 039/99, laudo técnico, autuação supra 
citada e fotos do local. 

r- 
Sendo o que ora apresentamos, contando com vossa 

colaboração, oportunamente renovamos os protestos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Ilmo. Sr. 
Engº Ftal Domingos Ricardo de Oliveira Barbosa 
MD. Diretor do DEPRN - 3 
Santos/SP r: 

r 
r 
r-. 
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Prefeitura do muf!icípio Je /Je,.tiº<Jª 
Estado de São Paulo 

~lância ei»: 
Bertioga, 06 de abril de 1999. 

Ofício nº 027/99 - DOA 

Ref.: "Licenças Ambientais." 

r: 

Prezado Senhor, 

Tem o presente a finalidade de encaminhar cópia das 
licenças ambientais e autorizações para desmatamento emitidas por esta Prefeitura Municipal, 
que seguem: 

r. • 057, 058, 059, 060, 061, 066, 071, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 082, 083 e 085. 

Sendo o que ora apresentamos, oportunamente 
renovamos os protestos de elevada estima e consideração. 

Í' 
r: 
r 

limo. Sr. 
Engº Ftai. Domingos Ricardo de Oliveira Barbosa 
MD. Diretor do DEPRN - 3 
Santos/SP 
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r: Prefeitura do município de Berlioga 
Estado de São Paulo 

Gâtância Balneária 
r>. 
r. 

LICENÇA AMBIENTAL nº 005 /99 

r: 
r: 
r: Pelo presente instrumento, fica autorizada a 

edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, OZIAS 
RODRIGUES DOS SANTOS, proprietário do lote nº 26, da quadra nº 02 
do loteamento denominado Jardim Vista Linda, efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 75,00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo . Administrativo nº 8734/98 PMB, tendo havido o 

•• • r 

competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r: 
r: 
r: 

r: 

Bertioga, 25 de fevereiro de 1999. 

; 

~s~ ~ 
Secretário de Meio Ambiente Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

p~I Ribeiro Pereir,:,. 
Reg.435 

Chefe de Seçã0 de 
Licenciamento Ambienta, 

En!f- Paulo P f'~.-:~:. vehi 
Secretârio de :,k"' ...• no.ente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
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Estado de sae Paulo 

~lância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 01.s /99 

r 
r: 

r-- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, 
Sr.(a) .. H~flQf1A..$.$A. rJ!.~J.. , 

' ' . ( ) d 1 ° O 5 d dr O Hh d 1 propnetano a o ote n . .. . . .. .. .. a qua a n o oteamento 
denominado Ç.?.~.t?l; .. Ç!~ .. ~~J. , efetuar a reserva 

' 93 30 de Area Permeável, no montante de 1........... metros quadrados, que 
poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
Atlântica, consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo 

.t' d P Ad · · · 0 0759/99 / conrorme consta o rocesso minístratívo n . 
PMB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

r 

r: 

,r-- 

Bertioga, .. ?.? de f..~:Y.~J.r.9 de 1999. 

r 
r \ 

i 
\ 

1 

~-~~~~~~~~- 
Funcionário e5ã;re-Ücen~~~ Ambiental tn!f- Paulo n. mar,a ve1z1 

Secretário de Meio Ambiente 
r 

~rcival Ribeiro Pereira 
Reg.435 

Chefe de seção de 
-~nc1amento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



r: 

r>. 

r: 

r: 

-~ 

li 
Prefeitura Í,o município de Bertio9a 

Estado de sào Paulo 

Cólância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 019 /99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDErvrA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, 
Sr. (a). Jfi.ftÇJ IB.B.~ J.Rf\ .. ~ J.:çg:F., , 

. , . ( ) d 1 o 10 d d o CN d 1 propnetano a o ote n a qua ra n o oteamento 
denominado.Ç.9.~~ª··ç!~ .. R.9.+ , efetuar a reserva 
de Área Permeável, no montante de 9.3.,.3.Q metros quadrados, que 
poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
Atlântica, consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo 

e. d P Ad · · · 0 0758(.99 / conrorme consta o rocesso mínistranvo n . 
P:MB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

Bertioga, _gg,,., de f.~Y:~r.~.tr:.<? de 1999. 

/\ 
\~j ) 

/· ~ - 
Funcionário 

Percival Ribeiro Pereira 
Reg.435 

Chefe de SeçAo de 
Licenciamento Ambiental 

~ --~ ;, 
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

Eng! Paulo R. Maria Velzi 
Secretário de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



p,.efaitura do mu,,,tctpio de Be,tio9a 
EatadO de São Paulo 

Glância Balneária 

r>. 

LICENÇA AMBIENTAL nº 020 /99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, 
Sr.( a ).t1f\ Rrn1.Q .. _ÇA.w.~.$. .. ~..f\ N'.~9R , 
proprietário(a) do lote nº Q5 da quadra nº Pt~ do loteamento 
denominado Ç.9.1?.~.~ .. ?:~ .. ~S?l , efetuar a reserva 
de Área Permeável, no montante de 93.,.3.0. metros quadrados, que 
poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
Atlântica, consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo 

e d P Ad . . . º .'Ji'+JB/99 I conrorrne consta o rocesso mírustratívo n . 
PMB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A ~ Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

Bertioga, ~~ .. de .. r.::':.~.:.~.~~~ de 1999. 

Funcionário Chefe ~w,,;:s:-.-. -- 
fnf/- Paulo .e:. M:,:i:, Vt!lzi 
"-ccretári.;. de Me;..J .vmciente 

Percival Ribeiro Pereira 
Reg.435 

Chefe de Seçêo de 
Licenciamento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



r- Estado de São Paulo 

6lância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 021 /99 

r- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, 
Sr.(a) ~~~~~:~.9 .. ~.F~.~.~ 1?.~ .. ~~:-!:~ , 

. ' . ( ) d 1 ° 09 d d O Bh d 1 propnetano a o ote n a qua ra n o oteamento 
denominado Ç.?.~.t.<:: .. ~~--~:;>;i;.,, , efetuar a reserva 
de Área Permeável, no montante de 9.3.,.3.9. metros quadrados, que 
poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
Atlântica, consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo 

&'. d P Ad · · · 0 0959/99 / con1orme consta o recesso minístratívo n ; . 
P11B, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A .. Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

r» 

r: 
r 

Bertioga, ... ?.? ... de ... J:.~x.~.:r.?.~r.?. ..... de 1999. 

r: Funcionário 
7 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 
En!f- Paulo R. Maria ~elzi 
Sc;~rcdrio de ~.1c!ll A.rnb1entr 

r- 
Percival Ribeiro Pereira 

Reg.435 
Chefe de Seção de 

Licenciamento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r 
r, 
r: 
r-. 

1~ 

r 
r: 
r 
r: 



,-... 
r 
/> 

r- 
r- 
r- 
,!""'- 

r- 

r- 
r> 

r 
r- 
r- 
r 
r- 
r 
,,-.. 

r 
(', 

r- 
r> 

!""'- 

r> 

r> 

r- 
!'""'· 

:li"' 

r> 
,,..... 

r- 
r 
r: 
r 
r 
r-. 

r- 
r: 
,,... 

r- 
r: 

r> 

r: 

r» 

,,...... 

!""'- 

r' 
,,..., 
r- 
r-. 
r- 

Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 023 /99 

Pelo presente - instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes· da __ Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, '..:deveiictô' · o -administrado, 
Sr.Ia) NILDA CAMl?OS DE CARVALH:) : , . - _-.::.;.~.:.:..,.,~'""-~::~----.-:e --- · 

• • •••••• 1 •• 1 1 1 •• 1 IP •• 1 1 1 1 1 1. 1 1 •• ,t •••• 1 •••••••• 111 ••• 111 •••• 11 •••• f •••••• 1 1. ;li ••••••• 1 1 ·-~ ~l!.~r!!!"• •..• "..~ 1 .•.• _. 11 ~·. - 1-<II ••• 1. 1' 

. ' . ( ) d l O lO d - dr- ··o B - d I propríetarío a o ote n a qua a n o oteamento 
d · d Jd Vicente de Carvalho - . - - . .t". enom1na 0 .....••... : .................•.... -: ••••.•.•••....••••••......•...••••••••• , efetuar a reserva 
de Área Permeável, no montante de .. ~S?.i?.?. ... !!!.?... metros quadrados, que 
poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
Atlântica, consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo 

Ç. d p Admi ·· · 0 1063 /99 conrorme consta o rocesso nístratrvo n : . 
PivIB, tendo havido o competente -- recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do ~~S~ A -: _ Fundo Municipal de 
_preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

B · 23 d Fevereiro d 199 ertíoga, ······" .. e ~-··..... e 9. 

Funcionário 
Percival Ribeiro Pereira 

Reg.435 
Chefe de seção de 

Lícenciameoto Amblenu,., 

~~ 
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

Et1!J! ,,__,. R. M11ri;t V,,lzi 
Secrcwio de. Meio Ambi~ute ._. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
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LICENÇA.AMBIENTAL nº 024 /99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, 
Sr.( a) :!.~~~--~~!A .. P~ ~.<?.1!.Y.: .. ~~~~ , 

• r • ( ) d l º 31 d dr º 65 d I propnetano a o ote n . . . . .. .. a qua a n o oteamento 
denominado.~.'?r~.9.~ ?.~ .. f.r.~~~ , efetuar a reserva 
d A, p , 1 d 12ó 00 dr d e rea ermeave , no montante e ~......... metros qua a os, que 
poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
Atlântica, consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo 
conforme consta do Processo Administrativo nº 9.§~ ./ .. ~i . 
PMB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. .. .. - 

B · 23 d Fevereiro d 1999 ernoga, e e . 

Funcionário 
·~rc1va1 Ribeiro Pereira 

Reg.435 
Chefe de Seção de 

•cencramento Ambiental 

--~-~ 1 
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

Eng! p.'911/n P. Mali:i iieili 
Secretar," uc :VkJO Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



LICENÇA AMBIENTAL nº 026 /99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução 
CONDEMA nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo ainda o administrado, 
SERGIO FURTADO DE MENDONÇA, proprietário do lote nº 03 , da 
quadra nºD do loteamento denominado Jardim Refugio, efetuar a reserva de 
Área Permeável, no montante de 62,52 metros quadrados, que poderá ser 
objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 99/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 25 de fevereiro de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 
Percival Ribeiro Pereir:::. 

Reg 435 
Chefe de Seçãc, rJ< 

ucenciamento 11.rnt:>•·· 

Secretário de Meio Ambiente 

En{f- Paulo R. ~.,_.,. •. ;ª V,Jf?.i 
Secretário de ·"'""' :,mot.: .. te 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Pre/eilura do rt/unicipi; Íe /Jerlio9a 
Estado de São Paulo 

6tância ei»: 

LICENÇA AMBIENTAL nº 027 /99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, MARIA DO CÉU 
MARMÉ RODRIGUES proprietária do lote n°23 do loteamento 
denominado Centerville, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante 
de 90,00 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 730/99 Ptvm, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 25 de fevereiro de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

Percival Ribeiro Pere1r;. 
Reg. 435 

Chefe de Seção de 
Licenciamento Ambientai 

Secretário de Meio Ambiente 

fn{f Paulo R. M,,,,fa Ve/zi 
Secretário de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

--------------~------ ---- 



-, "" 

Pre/eilura 1o·· 'ff!unicíp;o Íe Í5ertio9a 
Estado de São Paulo 

6tância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 029/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, DUK KI KIM 
proprietário do lote nº32 quadra Vl do loteamento denominado Jardim 
Vista Linda, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 102,00 
metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente 
com exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na 
citada Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 
119/99 Ptvffi, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

Bertioga, 01 de março de 1999. 

~~~~:.~'""' Boiivar Barbant:z· Juru r 
Reg.863 

Dim óe Cwações tas 

Secretário de Meio Ambiente 

Eng'!- Paulo R. M;;ria Velzi 
Secretário de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



- -- -- - 
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Pre/eifura Jo 'ff!unicípio Je /Jerfioga 
Estado de Sao Paulo 

6tância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 030/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, LUCIANO 
RAPOSO SOARES QUINTAS proprietário do lote nº133 do loteamento 
denominado Centerville, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante 
de 90,00 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 0589/99 P11B, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 03 de março de 1999. 

/'/ôiJ-ls~ 
C?h~fe da Seção de Licenci 

Bolivar Barbaníi .,iurnor 
Reg. 86 

Diretor de Operações Ambienta, 

- 
Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Prefeitura do município le e.e; 
Estado de São Paulo 

~fáncia Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 031/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
n" 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, WILTON NIGRO 
BRAGA proprietário do lote nº108,quadra 08 do loteamento denominado 
Jardim Veleiros, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 75,00 
metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente 
com exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na 
citada Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 
0590/99 P11B, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

Bertioga, 03 de março de 1999. 

ró?f2~~~ 
Chefe da.Secão ..l~~~ce ciamente Ambiental cron~~h1FfirM8P' 

Reg. 8 
Dlret01' de Opera;:ões Ambientais 

Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AlVIBIENTE 



~ ----- •.. -- 

Pre/eilura do rf/unicipio de &rlioga 
Estado de São Paulo 

6tância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 032/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, FLORIANO ROSSI 
E OUTRO proprietário do lote nºO l ,quadra 09 do loteamento denominado 
Vila Tupi, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 122,50 
metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente 
com exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na 
citada Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 
0841 /99 PrvIB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESPA - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

Bertioga, 03 de março de 1999. 

- ') 

Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Pre/eilura Jo rfJ,,micípio Je Í5erlioga 
Estado de São Paulo 

~lância Í5aÍneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 033/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, EDSON 
BROERSDORF E OUTRO proprietário do lote n°02 quadra 09 do 
loteamento denominado Vila Tupi, efetuar a reserva de Área Permeável, no 
montante de 87, 75 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 0840/99 PMB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESPA - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 03 de março de 1999. 

17/ r!éfl~ Sc9:/ 
êhefe da Seção de Licenciamêiito Ambiental 

Bolivar Barbant1 Junior 
Reg. 863 J 

Diretor de Operaif>eS Ambientais 

- 
r 

Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

-~--~~-~-- --~~~~~~~~~~ 



Pre/eilura J, rf/unicípio de /Jerlioga 
Estado de São Paulo cu.: /Ja&eária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 034/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
construção de cerca de fechamento no terreno situado à rua Manoel Gajo, 
2205, no bairro denominado Parque Estoril, consoante autorização 
específica do CONDEMA, em reunião realizada no dia 24 de fevereiro de 

, 1999, e de acordo com os parâmetros constantes no termo de Convênio 
SMA/PMB, datado de 1 de outubro de 1998, Resolução CONAMA nº 237, 
de 19 de dezembro de 1997 e demais diplomas legais pertinentes, numa 
extensão de 1.340,77 metros lineares, com largura máxima de 1,00 metro, 
totalizando 1.340,77 m2 (mil trezentos e quarenta metros quadrados e 
setenta e sete decímetros quadrados), à Sra. Lila da Costa Delben, tudo 
conforme o Processo Administrativo nº 423/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
DesenvolvimentOySêg:SLei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. / 

Berti ,ga, 3 de março de 1999. 

~s~ 
Secretário Municipal de Meio Ambiente Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

fn!t- Paulo R. M~rfri vetzi 
Secretário de M~io 1~mn1~11l~ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Prefeitura do município de e:«; 
Estado de São Paulo 

~fância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 035/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, ANTONIO 
FAGUNDES FARIA proprietário do lote n 166 quadra P do loteamento 
denominado Parque Estoril, efetuar a reserva de Área Permeável, no 
montante de 94,55 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 0908/99 P!vffi, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 1 O de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



r 
r· 

LICENÇA AMBIENTAL nº 036/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, EMERSON AIRES 
rvfELRO proprietário do lote nº 04 quadra 55 do loteamento denominado 
Morada da Praia, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 
147,00 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 1340/99 PJ\..18, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 10 de março de 1999. 
(" 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

Í' 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



r- 

Estado ele São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 037/99 

.~ 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo a administrada, HELCI CUNHA 
CORREA proprietária do lote nº 09 quadra 24 do loteamento denominado 
Vila Itapanhaú, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 132,00 
metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente 
com exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na 
citada Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 
O 1493/99 P:tvm, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

r 

r 

Bertioga, 15 de março de 1999. 

- - 
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 

Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r 



Estado de São Paulo 

r- LICENÇA AMBIENTAL nº 038/99 

r 
r- 

r 
r- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, RODNEI BIAGGI 
DESTRO proprietária do lote nº 05 quadra Fe do loteamento denominado 
Costa do Sol, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 93,30 
metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente 
com exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na 
citada Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 
O 1422/99 Pl\1B, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

r: 
,,,....__ 

Bertioga, 15 de março de 1999. 
r: 

r 
) 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

.,-_ 
/ 



gp~rk~de~~ 
Es1ado de São Paulo 

?ffdânda realnedna 

LICENÇA AMBIENTAL nº 039/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, JOSE CARLOS 
SANTOS DE OLIVEIRA proprietária do lote nº 26 quadra 103 do 
loteamento denominado Jardim Indaiá, efetuar a reserva de Área Permeável, 
no montante de 90,00 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 01556/99 P:rvffi, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 15 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Estado de São Paulo 

r: 

LICENÇA AMBIENTAL nº 040/99 

(' Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, MARCELO 
MASSAICHI MIURA proprietário do lote nº 10 quadra 49 do loteamento 
denominado Morada da Praia , efetuar a reserva de Área Permeável, no 
montante de 126,00 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 024 7 /99 PMB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r> 

r Bertioga, 15 de março de 1999. 

(' 

r: Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

r 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
r: 



r 
r: 

Prefeitura cÍo rf!unicípio Je Berlioga 
Estado de São Paulo 

Gótância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 041/99 

r- 

,r-- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo a administrada, PATRICIA 
ANTONIA ESTIMA ABREU DE ANIZ proprietariado lote nº 14 quadra 
72 do loteamento denominado Morada da Praia, efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 133,00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 0245/99 Pl'vffi, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r- 

Bertioga, 15 de março de 1999. 
r 

r 
,I"'"'- 

r- 

r Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

r- 

r». SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
,r- 

r 
r- 



Pre/eitura Jo 'município Je Berlioga 
Estado de São Paulo 

6Jtância Balneária 

r-, 

LICENÇA AMBIENTAL nº 042/99 

r- 

r 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo a administrada, DEBORA 
ZENERA TO ALVES BOTTEON proprietaria do lote nº 09 quadra 63 do 
loteamento denominado Morada da Praia , efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 126,00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 0243/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 15 de março de 1999. 

") 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



r 
r-. 

Prefeitura do município de Berlio~a 
Estado de São Paulo 

6tância Balneária 

r 
LICENÇA AMBIENTAL nº 043/99 

r: 
r- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo a administrado, JOSE APARECIDO 
DA COSTA proprietario do lote nº 09 quadra 87 do loteamento 
denominado Jardim Indaiá , efetuar a reserva de Área Permeável, no 
montante de 90,00 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 0957199 PNIB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

0 

r 

Bertioga, 1 7 de março de 1999. 

r: Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental ~ 
/7!. . ~e 

gº a o Robert 
Secretario de Meio 

.1"" SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



- .,.,, . 

p,.e/eitura cio rf!unicípio de /3e,.tiºiª 
Estado de São Paulo 

Gótância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 044/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo a administrado, SERGIO LUIS 
MATIOLI proprietario do lote nº 26 quadra 01 do loteamento denominado 
Jardim Vista Linda , efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 
75,00 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº O 1425/99 PMB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 1 7 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Prefeitura do rf!unicipio de /Jerlioga 
Estado de São Paulo 

Gótância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 045/99 

r: 
r 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo a administrado, JOSE LUIS 
ANTIGNANI GILABEL proprietario do lote nº 29 quadra 42 do 
loteamento denominado Morada da Praia , efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 126,00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº O 1116/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 17 de março de 1999. 

r- 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 
f)/1 /l..g ()l;1;... ~.: 
PÍÉngº Paulo Robe 

Secretario de Mefo ------- 

r: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Prefeitura lo rt/U:nicípio le &rtw9a 
Estado de São Paulo 

~lância Balneária 
r-. 

r 

LICENÇA AMBIENTAL nº 046/99 

r- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo a administrada, KEITI YAMATO 
proprietariado lote nº 03 quadra 14 do loteamento denominado Morada da 
Praia, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 147,00 metros 
quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com 
exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na citada 
Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº O 1115/99 
P:tvIB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. r 

Bertioga, 17 de março de 1999. 

r- Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

,,,-.. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



P,e/eitura Ji município de &,tiºiª 
Estado de São Paulo 

Gdtância /Ja/neária 
r 

Bertioaa. 16 de marco de 1999. 

LICENÇA AMBIENTAL nº 047/99 

r: 
r 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, JOÃO ANTONIO 
UBEDA proprietario do lote nº 17 quadra 22 do loteamento denominado 
Morada da Praia , efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 
126,00 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 0241/99 PMB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r- 

r 

r 

Bertioga, 17 de março de 1999. 

,,,,.... 

r Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 
,çi;@2, 
fito} Paulo Rober 

Secretario de 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

,,-.. 



r- 

r 
r- 

LICENÇA AMBIENTAL nº 048/99 

(' 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado,ADILSON 
RUBENS DIAS proprietario do lote nº 31 quadra 43 do loteamento 
denominado Morada da Praia , efetuar a reserva de Área Permeável, no 
montante de 126,00 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 0244/99 PMB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESPA - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r: 

r. 

r: 

Bertioga, 1 7 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 
~/Jl'J) í~ ~-- = 
~~~oberto a 
-' Secretario de biente r 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
r- 



r: 

r 
r 

r: 
LICENÇA AMBIENTAL nº 049/99 

r: 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, CLAUDIO RUY 
DOS REIS proprietario do lote n" 3 7 quadra 85 do loteamento denominado 
Morada da Praia , efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 
126,00 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 0581/99 P:MB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r> 
r· 

Bertioga, 17 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental ~~ki 
Secretario de Meio Ambie 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
r: 



Prefeitura Jo rf!unicípio de /Jerlioga 
Estado de São Paulo 

~lância Balneária 

r 

r> LICENÇA AMBIENTAL nº 050/99 

r: 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, EMERSON AIRES 
MELRO proprietario do lote nº 14 quadra 87 do loteamento denominado 
Morada da Praia , efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 
147,00 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 0753/99 PJ\IIB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r 

Bertioga, 17 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental d~f:i 
Secretario de 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Pre/eitura rÍo 'ff!u:nicípio de «e; 
Estado de São Paulo 

6tância ei..: 
r: 

LICENÇA AMBIENTAL nº 051/99 

r 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo a administrada, DAL V A CRUZ 
LAGANÁ proprietaria do lote nº 17 quadra C do loteamento denominado 
Riviera de São Lourenço, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante 
de 144,29 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 0063/99 PMB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 17 de março de 1999. 
r: 

\ 

,,. .; 

r: 
r- 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

r: 
r 
r 
r 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



p,.efeit"'"ª lo município de Be,.üo9a 
Estado de São Paulo 

6táncia Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 052/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, PEDRO JOSÉ DE 
SIQUEIRA proprietario do lote nº 04 quadra 22 do loteamento denominado 
Praia de Maitinga , efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 
130,45 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº O 1509/99 PMB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 18 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 1%'~!.c 
Secretario de Me· 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Estado de SIio Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 05~/99 

r: 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, DAISO YOKOYA 
proprietario do lote nº 27 quadra B do loteamento denominado Riviera de 
Sào Lourenço, módulo 4 , efetuar a reserva de Área Permeável, no montante 
de 123,50 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 01308/99 PtvIB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r 
Bertioga, 18 de março de 1999. 

r-, 

r=. Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 
r. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
r: 
r: 

r- 



Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 055/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado,PAULO 
EDUARDO FREITAS ARRUDA proprietario do lote nº 12 do loteamento 
denominado Hanga-Roa I, efetuar a reserva de Área Permeável, no 
montante de 97,50 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 0422/99 PMB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 19 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



EsladO de São Paulo 

r: 
LICENCA AMBIENTAL nº 056/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, GERALDO 
FORNARI MARTINS proprietario do lote nº 86, quadra B do loteamento 
denominado,Riviera de São Lourenço, módulo 22 efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 131,25 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº O 1543/99 Plvffi, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r- 
Bertioga, 19 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental e/f.f.Jt,;. 
Secretario de Meio Ambient 

r>. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
r 

r 
r- 



Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 057/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, WALMIR FARIAS 
DOS SANTOS ABREU proprietario do lote nº 05, quadra 107 do 
loteamento denominado, Morada da Praia efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 147,00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 01303/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 22 de março de 1999. 

-- }_ 
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 

Secretario de Meio Ambiente 

r, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE r-. 
r: 

r- 



Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 058/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, RAUL NICOLINO 
PENHA CUNHA proprietario do lote nº 19, quadra 39 do loteamento 
denominado, Morada da Praia efetuar a reserva de Área Permeável, no 
montante de 142,75 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 01304/99 Prvffi, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r Bertioga, 22 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 
-'\ :s '--1__ 

Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

r 
r: 
r- 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Es1ado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 059/99 
r: 

r> 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, ROGÉRIO 
APARECIDO DE AL11EIDA LOPES proprietario do lote nº 30, quadra 18 
do loteamento denominado, Morada da Praia efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 126,00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 01305/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 22 de março de 1999. 

r Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 
"">:::ç ~ 
Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

r: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
r 



,I""- Estado de São Paulo 

r 

LICENÇA AMBIENTAL nº 060/99 
r 

r- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, ALTAMIRO 
CORREA DINIZ proprietario do lote nº 28, quadra 77 do loteamento 
denominado, Morada da Praia efetuar a reserva de Área Permeável, no 
montante de 126,00 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 01302/99 PMB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r 
r 
r 

r>. 
r 

Bertioga, 22 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

~ssç~ 
Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



r- 
Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 061/99 
r: 
r 
r 
r Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
r- edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
r nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, MARIO 
r- AUGUSTO GUERRA NETO E OUTRA proprietario da unidade 137 do 
0 loteamento denominado, Hanga Roa I efetuar a reserva de Área Permeável, 
""' no montante de 97,50 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
r-. preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
,,--. disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
,.--. Processo Administrativo nº 0821/99 PMB, tendo havido o competente 
r- recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
r- Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
0 Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
r- l997. 

Bertioga, 22 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

r: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r: 
r: 
r- 



r: 

ESlsdo de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 063/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, VANDERLEI 
AUGUSTO ROSA E OUTRO proprietário do lote 05 da quadra Nb do 
loteamento denominado, Guaratuba II, efetuar a reserva de Área Permeável, 
no montante de 93,30 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº O 1296/99 PMB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r: 

r 
r 

Bertioga, 23 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

r 

Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r 
r-. 



r- 
Es1adO de São Paulo 

r 

r- 
LICENCA AMBIENTAL nº 065/99 

r: 

r: 
r 

r: 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, MAURO EIJI 
MORJT A proprietário do lote 05 da quadra 16 do loteamento denominado, 
Vila Agaó , efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 150,00 
metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente 
com exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na 
citada Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 
O 1683/99 PNIB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

,.-, 

Bertioga, 25 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental a~~rto 
Secretario de Meio ~-- 

r- 

r, 

r 
r: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r: 

r: 
r- 



Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 066/99 

r 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, LUIZ CARLOS 
RIBEIRO MARQUES proprietário do lote 04 da quadra B do loteamento 
denominado, Riviera de São Lourenço-módulo 22 ,efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 105,00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº O 1865/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 26 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

/ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r: 
r 



Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 067/99 
r 

r: 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, WALMJR DE 
LIMA FERRI proprietário do lote 114 da quadra M do loteamento 
denominado, Parque Estoril ,efetuar a reserva de Área Permeável, no 
montante de 113,57 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº O 1061/99 PMB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 26 de março de 1999. 

r» 

r rt4btMan 
Secretario de Meio Ambiente 

/' 

r-. 

r 
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

r- 

r 
r- 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO Al\1BIENTE 



p,,efeitura do Yf!unicípio de Bertiºflª 
Estado de São Paulo 

Gdtância Balneária 

,r- LICENÇA AMBIENTAL nº 069/99 

r- 

r 
r- 

r 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação. consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo a administrada, LUCIA RUBENS 
DOS SANTOS proprietária do lote 06 da quadra Kl do loteamento 
denominado. Costa do Sol - Guaratuba ,efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 93,30 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº O 118/99 Pl\.18, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

,-- 
{ ' 

Bertioga, 26 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

/,.., 

úf:7 / 
/J/ (!.fJI ~~GJ;},r/~~ €rig Paulo Roberto Maria e zi 
Secretario de Meio Ambie 

/ r 
r: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r 
r» 



,-.., 
Prefeitura do município de Berliotja 

Estado de São Paulo 

6tância Balneária 

r- 
r: LICENÇA AMBIENTAL nº 070/99 

r 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo a administrada, QUITÉRIA 
FLORENCIA DA SILVA proprietária do lote 12 da quadra 08 do 
loteamento denominado, Jd. Vicente de Carvalho II ,efetuar a reserva de 
Area Permeável, no montante de 87,75 metros quadrados, que poderá ser 
objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 08493/99 P:rvIB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 26 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

/, »: ~/ . t1_ ~),~ .' 
/;:ng" Paulo Roberto :f2:. elzi 

Secretario ~~nte 
/ I 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r 
r: 
r 



Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 071/99 

r 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo a administrada, IARA LOPES 
proprietária do lote 136 da quadra N do loteamento denominado, Parque 
Estoril ,efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 90,00 metros 
quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com 
exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na citada 
Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº O 1129/99 
Pl\1B, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

Bertioga, 26 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r 
r: 



Pre/eilura do rf/unicípio de Berlioga 
Estado de São Paulo 

6tância Balneária 
r: 

,,,-.... 

LICENÇA AMBIENTAL nº 072/99 

r- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, PONTO ALTO 
ASSES. IMOBILIÁRIA SIC L TDA proprietário dos lotes 11 e 13 da 
quadra 12 do loteamento denominado, Praia de Maitinga ,efetuar a reserva 
de Área Permeável, no montante de 320 metros quadrados, que poderá ser 
objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 2015/99 cab. 22429/97 PMB, tendo 
havido o competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta 
especial do FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e 
Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de 
setembro de 1997. 

r. 

r: 
r 

,,....., 

ertioga, 05 de abril de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

r 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 073/99 

r: 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado,RUY VIVAN 
FERNENDES proprietário do lote 13 da quadra F do loteamento 
denominado, Riviera de São Lourenço , mód, 20 efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 7 4,65 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº O 1749/99 PNIB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r: 

r>. 

Bertioga, 29 de março de 1999. 

,"'j 
j, 

/' / 

r Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

I 
I 

/.L~~c7_~ 
Engº Paulo Roberto l\f_!P 
Secretario de Meio~nte ·; 

rr-, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



r. 

Prefeitura do município de Bertioga 
Estado de São Paulo 

G6tância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 074/99 

,,......, 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de· 1999, devendo o administrado,RAIMUNDO JOSÉ 
DA SILVA E OUTRO proprietário do lote 151 da quadra 34 do 
loteamento denominado, Jardim Indaiá, efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 105,00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 08648/98 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

,.,...., 

Bertioga, 30 de março de 1999. 

/~ ~=:;- ) 
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 

Secretario de Meio Ambiente 

,,,-..., 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r 



Prefeitura do rJl/unicípio de /Jerlioga 
Estado de São Paulo 

6tância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 075/99 

r 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado,CLAUDIO 
MAURO MACHADO proprietário do lote 18 da quadra 65 do loteamento 
denominado, Jardim Indaiá, efetuar a reserva de Área Permeável, no 
montante de 109,14 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº O 1657 /99 PN.ffi, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 30 de março de 1999. 

I 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

/ / , 
I / 
I / 

~

;/'!/ .i/ r ~ . ~ !, __ .-" --~- 
/.. ( (/_ ~,L,,-., ic-----·1. ·~ ~ _ _...,/ _ .> /3. g' Páulo Roberto M~Y-e!Zi 

Secretario de Meio ~j · e 
/. 

r: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r . .- 
r- .- 



r-. p,.e/eitu,.ª lo 'fl?unicípio de /Je,.tioga 
Estado de São Paulo 

~lância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 076/99 

r, 

r 
r 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado,TOBIA BOGOTTO 
proprietário do lote 09 da quadra 5 do loteamento denominado, Jardim do 
Sol, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 62,52 metros 
quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com 
exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na citada 
Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 02040/99 
PMB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

r: 

Bertioga, 30 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

/ 
t1/fifJ~c~ 
/Eiig0 Paulo Roberto l\ja.P 

Secretario de Meio-Ãri.ibiente 
~ 

r 
r- 

r 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Pre/eilura Jo 'Yf!unicípio de /Jerlio9a 
Estado de São Paulo 

6táncia Balneária 

r 

LICENÇA AMBIENTAL nº 077/99 

r: 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado,ELIAS ANTUNES 
DE OLIVEIRA proprietário do unidade 41 do loteamento denominado, 
Centerville efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 90,00 
metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente 
com exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na 
citada Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 
0961/99 PMB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

r- 

Bertioga, 30 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

r" 

r 
r: 
r 
r: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r: 
r 
r- 



r: 
r: 
r 
r- 

P,.efeilura do município de &rtio9a 
Estado de São Paulo 

G6tância Balneária 
r: 
r: 

r: 
r 
r 
r- 

LICENCAAMBIENTAL nº 078/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
n? 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, JOSÉ ROBERTO 
FERRO proprietário do lote 11 da quadra 12 do loteamento denominado, 
Vila ltapanhaú efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 87,75 
metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente 
com exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na 
citada Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 
01252/99 PNIB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

Bertioga, 30 de março de 1999. 

~ 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
r 
r 



Prefeitura do município de Berfioga 
Estado de São Paulo 

~lância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 079/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, DIÓGENES 
JURADO CERQUEIRA proprietário do lote 02 da quadra Ee do 
loteamento denominado, Costa do Sol efetuar a reserva de Área Permeável, 
no montante de 93,30 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 01797/99 P1vffi, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 30 de março de 1999. 

\ 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r 
r 
r 
r 
r 
r 
r- 



Pre/eitura do rf!unic(pio de /Jerlioga 
Estado de São Paulo 

~lância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 080/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, JAIR CIPULLO 
proprietário do lote 02 da quadra 08 do loteamento denominado, Jardim 
Rafael efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 108,50 metros 
quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com 
exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na citada 
Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº O 1798/99 
PMB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. ---- 

ertioga, 30 de março de 1999. 

\ 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzí 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



r 
r- Estado de São Paulo 

r 

LICENÇA AMBIENTAL nº 082/99 

r- 
Pelo presente instrumento, fica autorizada a 

edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, GERSON 
OLIVEIRA proprietário da unidade 56 do loteamento denominado, 
Centerville efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 90,00 
metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente 
com exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na 
citada Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 
O 1 714/99 PMB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

Bertioga, 30 de março de 1999. 

- 
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 

Secretario de Meio Ambiente 

r 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r: 
r 
r: 
r: 
r· 



Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 083/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, HÉLIO 
FRANCISCO BISPO proprietário do lote 05 quadra M do loteamento 
denominado, Costa do Sol efetuar a reserva de Área Permeável, no 
montante de 75,00 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 01284/99 Pl\lIB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 30 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r-. 



Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 083/99 

- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, WALTER VON 
KUTZLEBEN NETO proprietário do lote 49 quadra D do loteamento 
denominado, Riviera de São Lourenço módulo 18 efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 89,74 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº O 1667 /99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 30 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

,,...., 



Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 085/99 

,,,...... 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, CARLOS 
ALBERTO M. DA FONSECA proprietário do lote 19 quadra B do 
loteamento denominado, Riviera de São Lourenço Mod. 18 efetuar a reserva 
de Área Permeável, no montante de 131.25 metros quadrados, que poderá 
ser objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
Atlântica, consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo 
conforme consta do Processo Administrativo nº 02005/99 PMB, tendo 
havido o competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta 
especial do FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e 
Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de 
setembro de 1997. 

Bertioga, 3 1 de março de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

// 
~;(J(fi i/L I Engº p{J1í' f>i -1~ Se - L.;- au o Robe _.. 
Secretario de M . rto aria Vnk1 c->: . 

e10A1~- 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Pre/eitura do rf!unicípio de Berlioga 
Estado de São Paulo 

~lância /Jafneária 
r 

("'\ 
LICENÇA AMBIENTAL nº 086/99 

r 
r' 

r 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a supressão parcial de 
vegetação na calçada lateral da rua "M", em 600 (seiscentos) metros lineares, numa largura de 2 
(dois) metros, no loteamento denominado "Balneário Mogiano", no bairro da Boracéia, 
compreendendo a supressão da vegetação em estágio médio de regeneração, com DAP inferior à 
12 (doze) centímetros, sendo que os espécimes de maior porte lá existentes deverão receber 
somente poda corretiva como forma de possibilitar a passagem da fiação elétrica necessária e que 
deverá ser oportunamente instalada, aos moradores daquele trecho final da citada via pública, 
representadas pelo Sr. Rogério Aparecido Cordeiro, tudo devidamente aprovado pelo 
CONDEMA, e~ reunião realizada no dia 31 de março de 1999 e de acordo com os parâmetros 
constantes do termo do--,Çonvênio SMAIPMB, datado de 1 de outubro de 1998, Resolução 
CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 e demais diplomas legais pertinentes, e os termos 
constantes do Processo Administrativo nº 1793/99 PMB. 

r: ··±. Bertioga, 6 de abril de 1999. 
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 



Pre/eilura rÍo r/1/u-nicípio Je /Jerlioga 
Estado de São Paulo 

Gôtância Balneária 
r 

(' LICENÇA AMBIENTAL nº 087/99 

r- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
supressão de vegetação do leito das ruas "A" e "B", a primeira delas com 
uma área de 2.653 (dois seiscentos e cinquenta e três) metros quadrados e a 
segunda com 1.250 (hum mil duzentos e cinquenta) metros quadrados, 
ambas no loteamento denominado "Jardim Ana Paula", localizado em ZT-2 
(Zona Turística - 2), compreendendo estágio médio de regeneração, de 
acordo com os parâmetros constantes do termo do Convênio SMA/PMB, 
datado de 1 de outubro de 1998, Resolução CONAMA nº 23 7, de 19 de 
dezembro de 1997, demais diplomas legais pertinentes e ainda consoante o 
acordado em reunião havida entre os moradores, técnicos da Prefeitura do 
Município de Bertioga e o Ministério Público e seguindo os termos 
constantes do Processo Administrativo nº 5143/98 PMB. Cumpre 
acrescentar que poderão ser realizados no local, serviços e obras tendentes à 
regularização do leito carroçável das vias públicas, sua necessária drenagem 
e a colocação de posteação para distribuição de energia elétrica domiciliar e 
iluminação p~ 

"-, 

r-. 

r 

\. Bertioga, 6 de abril de 1999. 

/ 

-~ s::: 1 
Secretário Municipal de Meio Ambiente Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 
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Pre/eilura do rf!u-nicipio de Berlioga 
Estado de São Paulo 

6táncia Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 088/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, NOEMIA DE 
JESUS BRITES proprietária do lote 02 quadra 21 Rua Aprovada 545 do 
loteamento denominado Morada da Praia efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 125.00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 001648/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. ,/.----~ 

\ 
i3ertioga, 07 de abril de 1999. 

' ) ·-----V 
~ 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

-~~ "JS 

Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Pre/eilura do 1ff!unicipio de /Jerlioga 
Estado de São Paulo 

Gótância Balneária 
(""", 

r». 

LICENÇA AMBIENTAL nº 089/99 

r-. 

r: 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, VILMA VILELA 
DOS REIS GOUVEIA proprietária do lote 05 quadra 27 Rua Aprovada 534 
do loteamento denominado Morada da Praia efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 115.50 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 001647/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

ertioga, 07 de abril de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

,,,...., 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
(""" 

r 
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r: 
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r: 



!""'"· Estado de São Paulo 

r 

LICENÇA AMBIENTAL nº 090/99 
r>. 

- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, ELISETE 
FERREIRA PORTELA proprietária do lote OI quadra 56 Rua Aprovada 
534 do loteamento denominado Morada da Praia efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 142.75 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 001649/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

07 de abril de 1999. 

- 
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 

Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r,. 



r 

g;~c1o ~de ffi~ 
Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 091/99 

r-. 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
retificação e canalização de águas pluviais que atravessam o terreno situado 
à rua Francisco Chaves, esquina com a rua João Ramalho, no bairro 
denominado Vila Tupy, lotes nº 11 e 12 da quadra 5, consoante autorização 
constante do Processo Administrativo nº 1718/99 PMB, numa área de 150 
( cento e cinquenta) metros quadrados, cuja largura não deverá exceder 3 
(três) metros, ao Sr. Edson Bichir, tendo sido feito o devido recolhimento 
das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo 
Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, 
segundo determina a Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997, 
devendo ainda o administrado, dentro de um prazo máximo de 7 (sete) dias, 
apresentar para.ca necessária aprovação, projeto completo da referida 
canalização. 

Bertioga, 7 de março de 1999. 

) 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Secretário Municipal de Meio Ambiente 

,,,..... 

r 

,~ 

r: 



r: 
- '?})~~ ~de P/J~ 

Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 092/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução 
CONDEJ\1IA nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo ainda a administrada, 
ODETE DE ALMEIDA GUEDES, proprietária dos lotes nº 5, 6, 7, 8 e 9 da 
quadra "G" do loteamento denominado Jardim Santa Tereza, à efetuar a 
reserva de Área Permeável, no montante de 372,675 metros quadrados, que 
poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
Atlântica, consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo 
conforme consta do Processo Administrativo nº 1301/99 PMB, tendo havido 
o competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial 
do FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 09 de abril de 1999. 

•.::::::::- 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
r">. 

r 
r- 



r: Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 093/99 

r 
r- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução 
CONDEMA nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo ainda o administrado, 
JOSÉ MARÇALINO DE OLIVEIRA, proprietárioda Chácara nº 20 - Setor 4 
da quadra "N" do loteamento denominado Jardim Vista Linda, à efetuar a 
reserva de Área Permeável, no montante de 251,80 metros quadrados, que 
poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
Atlântica, consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo 
conforme consta do Processo Administrativo nº 1077 /99 PMB, tendo havido 
o competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial 
do FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 12 de abril de 1999. 

--- -~ 
Secretário de Meio ~bie:?e Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 094/99 

r>. Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, ADAMO 
AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS F AZIOLI E OUTRA proprietário do 
lote 36 quadra B Mód. 30 Rua Aprovada 450 do loteamento denominado 
Riviera de São Lourenço a efetuar a reserva de Área Permeável, no 
montante de 105.55 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 002275/99 Pl\lJB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 13 de abril de 1999. 
' 

\ 
\. 

~'. ( lí'l-1 ~VJ'/. ~~ - ~u ' {~gº aulo Robert #na Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

/ 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

r: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
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r 
Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 095/99 

r 
r 
r> 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução 
CONDEMA nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo ainda o administrado, 
MARCOS QUJNTANA, proprietário dos Lotes 3 e 4 da Rua Mestre Pessoa nº 
1272 - Jardim Osvaldo Cruz, à efetuar a reserva de Área Permeável, no 
montante de 476,75 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 1935/99 P:tv1B, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. ,,,----- 

' 
\ 

Bertioga, 13 de abril de 1999. 

Arq. Percival Ribeiro Pereira 
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

~ ---, 
Engº Civil Paulo Roberto Maria Velzi 

Secretário de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
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LICENÇA AMBIENTAL nº 096/99 

r: 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, CLAUDIO DE 
LIMA VIEIRA proprietário do lote 01 quadra 20 Rua Aprovada 534 do 
loteamento denominado Morada da Praia, a efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 142.75 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 00227 4/99 P:rvffi, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 13 de abril de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

- 1 
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LICENÇA AMBIENTAL nº 097/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, V ALTER 
DELEGIGO SANTOS proprietário do lote 19 quadra 77 Rua Aprovada 569 
do loteamento denominado Morada da Praia, a efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 126.00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 002054/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 13 de abril de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Pf'e/eitura do município de l3erlio9a 
Estado de São Paulo 

~lância /Jafneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 102/99 

,-. 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, CARLOS RAMOS 
proprietário do imóvel localizado na Rua Aprov. 572 Qd 83 Lt 22 do 
loteamento denominado Morada da Praia, efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 126,00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 001200/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r- 

Bertioga, 19 de abril de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

r 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
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Estado de São Paulo 

(' 
LICENÇA AMBIENTAL nº 103/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, JOSÉ DO NASCI 
MRNTO FERREIRA proprietário do imóvel localizado na Rua Aprov. 545 
Qd 20 Lt 21 do loteamento denominado Morada da Praia, efetuar a reserva 
de Área Permeável, no montante de 126,00 metros quadrados, que poderá 
ser objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
Atlântica, consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo 
conforme consta do Processo Administrativo nº 07581/95 PMB, tendo 
havido o competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta 
especial do FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e 
Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de 
setembro de 1997. 

Bertioga, 19 de abril de 1999. 

~'S1 
Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

- 
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

l'"' 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
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~~~do~~gJ~ 
Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 104/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, ROMILDO 
CANA VEZZI proprietário do imóvel localizado na Rua Aprov. 554 Nº 364 
Qd 3 5 Lt 23 do loteamento denominado Morada da Praia, efetuar a reserva 
de Área Permeável, no montante de 126,00 metros quadrados, que poderá 
ser objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
Atlântica, consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo 
conforme consta do Processo Administrativo nº 06215/98 PMB, tendo 
havido o competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta 
especial do FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e 
Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de 
setembro de 1997. 

Bertioga, 19 de abril de 1999. 

,Ç~) 
/, 

,(,'/V,!)--~~- '>c--:~_i___ - - 
,· Engº Paulo Roberto Maria-Velzi 

Secretario de Meio _Aml5iênte 
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Prefeitura do município de Berüo9a 
Estado de São Paulo 

6tância Balneária 
r· 
r. 
("" 

r- 

r· LICENCA AMBIENTAL nº 105/99 

r- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, APARECIDO 
JOSÉ SANTANA proprietário do imóvel localizado na Rua Aprovada 536 
Nº 12 Qd 04 Lt 08 do loteamento denominado Morada da Praia, efetuar a 
reserva de Área Permeável, no montante de 322,50 metros quadrados, que 
poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
Atlântica, consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo 
conforme consta do Processo Administrativo nº 50370/90 PMB, tendo 
havido o competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta 
especial do FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e 
Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de 
setembro de 1997. 

,'°' 

Bertioga, 19 de abril de 1999. 

-· 1 
\ 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
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PP<,/eitura Jº rf!unicípio rk Bertw9a 
Estado de São Paulo 

G6tância es-: 

LICENÇA AMBIENTAL nº 106/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, FRANCISCO 
GAMBOA HENRIQUE proprietário do imóvel localizado na Rua Aprovada 
967 Qd 16 Lts 09 e 11 do loteamento denominado Praia de Maitinga, 
efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 250,00 metros 
quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com 
exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na citada 
Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 001845/99 
- PMB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

Bertíoga, 19 de abril de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
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Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 107/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, REMO 
MIGNELLA, proprietário do imóvel localizado na Rua Professora Francisca 
Martins da Cunha Qd.26 Lt.10 do loteamento denominado Jardim Rio da 
Praia, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 97,50 metros 
quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com 
exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na citada 
Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 002545/99 
- PJvffi, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

Bertioga, 20 de abril de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARJA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



r: 
Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 108/99 

r-. 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, JOÀO FERREIRA 
LEÀO proprietario do lote nº O 1, quadra 24 do loteamento denominado 
Jardim Rafael, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 96,06 
metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente 
com exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na 
citada Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 
2033/99 PMB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

--~~ Bertioga, 23 de abril de 1999. 

J 
\) 

-._;,, .: 
L 

./ »->:' 

ia--Velzi Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r- 

r- 



r 

Prefeitura do município de Berlioga 
Estado de São Paulo 

Gôtância Balneária 

r 

r: LICENÇA AMBIENTAL nº 109/99 

r- 

r: 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, MARCIO FUNCIA 
SAR1v1ENTO proprietário do imóvel localizado na Rua Nicolau Antunes 
Pinto lote nº 22, quadra 10 do loteamento denominado Jardim São 
Lourenço, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 103,12 
metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente 
com exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na 
citada Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 
002279/99 PMB, tendo havido o competente recolhimento das taxas 
devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. ~ 

Bertioga, 26 de abril de 1999. 

r- 

-<: ~gº Paulo Roberto Maria Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r: 
r 
r 



Prefeitura do município de IJertiºfJª 
Estado de São Paulo 

G6tância ei»: 

r: 
r LICENÇA AMBIENTAL nº 110/99 

r» 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, CARLOS 
RABADAN JUNIOR proprietário do imóvel localizado na Rua Aprov. 474 
lote nº 34, quadra A Mód. 22 do loteamento denominado Riviera de São 
Lourenço, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 112,50 
metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente 
com exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na 
citada Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 
002278/99 Pl\1B, tendo havido o competente recolhimento das taxas 
devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

1 fl 

Bertioga, 26 de abril de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

/' ~ --::--;---; l 
'//,· : >' (- . ' .•. - 

} ' • I ---- ~- -~ 

! / ·,) ,.XCl-'- )C'l - _ __-----· 
Engº Paulo Roberto Maria-Vefzi 
Secretario de Meio A-mlf ~ 

SECRETARJA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



r 
r: 

Estância Balneãria 

r 
r- 
(' 

r> LICENÇA AMBIENTAL nº 112/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, WALDEMAR 
JAMBERG proprietário do imóvel localizado na Praça B lote nº 14, quadra 
B do loteamento denominado Costa do Sol, efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 75,00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 002585/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 27 de abril de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AfvIBIENTE 



r Estância Balneária 

r 

LICENÇA AMBIENTAL nº 113/99 

r 
r: 
r 
r- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, CARLOS 
ALBERTO DE OLIVEIRA E SILVA proprietário do imóvel localizado na 
Rua Aprovada 447 lotes nº 22,23,24 e 25, quadra E, módulo 30 do 
loteamento denominado Riviera de São Lourenço, efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 480,00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 00397/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 27 de abril de 1999. 

r- 

r: 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r: 
r 
r 
r 



Estância Balneária 

r 

LICENÇA AMBIENTAL nº 114/99 

r> Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, LEONEL SOARES 
proprietário do imóvel localizado na Rua Caiobá lote nº 30, quadra 31 do 
loteamento denominado Morada da Praia, efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 125,00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 002195/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESPA - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

Bertioga, 27 de abril de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

r 
r": 

SECRETARJA MUNICIPAL DE :MEIO AMBIENTE 

P.M B 009 



r: 

r: 

LICENÇA AMBIENTAL nº 115/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, FERNANDO 
SENA RODRIGUES, proprietário do imóvel localizado na Avenida 
Marginal, lote n.º 6, quadra n.º 27, gleba II, do loteamento denominado 
Jardim São Lourenço, efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 
185,625 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo n." 2137/99 PMB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal n.º 242, de 24 de setembro de 
1997. 

27 de abril de 1999. 

r: 
r Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 

~s 1 
Engº Paulo Roberto Maria Velzi 

Secretario de Meio Ambiente 

r: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



Estância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 116/99 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, MANUEL DINIS 
PIRES FERNANDES, proprietário do imóvel localizado na Avenida 
Anchieta ,9107 unidade 143, módulo II, do loteamento denominado hanga 
Roa , efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 97,50 metros 
quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com 
exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na citada 
Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo n.º 2137/99 
PMB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal n.º 242, de 24 de setembro de 1997. 

Bertioga, 27 de abril de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AfvIBIENTE 

r 
r- 
r 

0',1' D/\ 



Estância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 117/99 

,,-.. 
Pelo presente instrumento, fica autorizada a 

edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo a administrada, MARIA DAS 
NEVES ORTEGA MONTESPINCERNO, proprietária do imóvel 
localizado na avenida Tomé de Souza, quadra 4, lote 33, do loteamento 
denominado Jardim Indaiá , efetuar a reserva de Área Permeável, no 
montante de 222,3 metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo n. 0 1677 /99 Pl\1B, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal n.º 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r. 

Bertioga, 27 de abril de 1999. 

\ 

\ 
' 

<-----·~ -~-- 
_ ____. .. ~ 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente ,,-.. 

: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE rvIBIO AMBIENTE 

r: 
r 
r: 



Prefeitura do rf/unicípio de Berlioga 
Estado de São Paulo 

6tância Balneária 

LICENÇA AMBIENTAL nº 120 /99 
r> 

' t"> 

í' 

r 
r 
r- 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução 
CONDEMA nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo ainda o administrado, 
ELCIO AL V AREZ PINT AN FILHO, proprietário do lote nº 09 , da quadra 
1 7 do loteamento denominado Morada da Praia, efetuar a reserva de Área 
Permeável, no montante de 126,00 metros quadrados, que poderá ser objeto 
de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 2554/99 PivfB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e F emento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r 
Bertioga, 28 de Abril de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Secretário de Meio Ambiente 

Eng·· Pmt't> q ~/1;,rí.1 Velzi 
Secrl!tari" ,.1-: ,vic:10 r\rnb1entc 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r> 



r· 

Pre/eilura do rf!unicipio de IJerlioga 
Estado de São Paulo 

~lância es»: 

LICENÇA AMBIENTAL nº 123 /99 

r: Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução 
CONDEMA nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo ainda o administrado, 
ARMINDA MARQUES NOVAIS TOSTI, proprietário do lote nº 06 , da 
quadra Cd do loteamento denominado Costa do Sol , efetuar a reserva de 
Área Permeável, no montante de 93 ,3 O metros quadrados, que poderá ser 
objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, 
consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme 
consta do Processo Administrativo nº 1127/99 PMB, tendo havido o 
competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do 
FUNESP A - Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r 
Bertioga, 28 de abril de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretário de Meio Ambiente 

r SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
r: 

r: 
[' 



r 
r 
r 
r 

Prefeitura do município de Bertio9a 
Estado de São Paulo 

Gõtância es»: 

LICENÇA AMBIENTAL nº 125/99 

r 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, CARLOS JOÀO 
TA V ARE, E OUTRO quadra 5 lotes 4 e 5 do loteamento denominado 
Morada da Praia, a efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 
510,25 metros quadrados que poderá ser objeto de replantio, 
preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, consoante as 
disposições contidas na citada Resolução, tudo conforme consta do 
Processo Administrativo nº 00107 4/99 PMB, tendo havido o competente 
recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial do FUNESP A - 
Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r>. 

Bertioga, 29 de abril de 1999. 

{' 

r 
r 
Í' 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 
~~( 

Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente 

r· 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r: 



r 
r 

Estado de São Paulo 

r: 
LICENÇA AMBIENTAL nº 127/99 

r: Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução CONDEMA 
nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo o administrado, ANGEL ALONSO 
ALONSO quadra 84 lote 05 do loteamento denominado Jardim Indaiá, a 
efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 78,81 metros 
quadrados que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com 
exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na citada 
Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 002509/99 
Pivffi, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

r 

Bertioga, 30 de abril de 1999. 

r: 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretario de Meio Ambiente r 

,. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



r 
r: 
r- Estado de São Paulo 

r: 

r: 
LICENÇA AMBIENTAL nº 130 /99 

r, 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução 
CONDEMA nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo ainda o administrado, 
EDÉZIO MIRANDA DE ALiviEIDA, proprietário do imóvel localizado na 
Av. do Canal Lts 20 e 21 Qd. 04 do loteamento denominado Praia de 
Maitinga , efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 509,24 
metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente 
com exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na 
citada Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 
2512/99 PMB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

r 

r: 

r- 

\~ 

Bertioga, 30 de abril de 1999. 

r 
r: 

r 
r: 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental 
~~-~ 
Engº Paulo Roberto Maria Velzi 

Secretário de Meio Ambiente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r· 



r 

Estado de São Paulo 

r. LICENÇA AMBIENTAL nº 131 /99 

r 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução 
CONDEMA nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo ainda o administrado, 
JAIR RIBEIRO DE JESUS, proprietário do imóvel localizado na Av. 
Anchieta Lt 13 Qd. B2 do loteamento denominado Jd. Vista Linda , efetuar 
a reserva de Área Permeável, no montante de 88,33 metros quadrados, que 
poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
Atlântica, consoante as disposições contidas na citada Resolução, tudo 
conforme consta do Processo Administrativo nº 2593/99 PMB, tendo havido 
o competente recolhimento das taxas devidas, vinculadas à conta especial 
do FUNESPA ~ Fundo Municipal de Preservação Ambiental e Fomento de 
Desenvolvimento, segundo Lei Municipal nº 242, de 24 de setembro de 
1997. 

r 

r: 

Bertioga, 30 de abril de 1999. 

r- 

r: Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretário de Meio Ambiente 

r: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

r 



r 
r 
r- Prefeitura do rf!unicípio J,, /3,,,.tio9a 

Estado de São Paulo 

Gótância Balneária 
r: 

r> 

r- 

LICENÇA AMBIENTAL nº 132 /99 

r- 

r 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução 
CONDEMA nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo ainda o administrado, 
JAIME FREIRE DE ALIVIBIDA, proprietário do imóvel localizado na Rua 
Manoel Diegues Lt 05 Qd. 89 do loteamento denominado Jardim Indaiá , 
efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 90,00 metros 
quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente com 
exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na citada 
Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 8758/98 
PMB, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

r 

r=. 

\ Bertioga, 03 de maio de 1999. 
i 

'~ 
/ 

~ 

r 
Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 

Secretário de Meio Ambiente 

r- 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 



r: 
Estado de São Paulo 

LICENÇA AMBIENTAL nº 139 /99 

r: 

Pelo presente instrumento, fica autorizada a 
edificação, consoante os parâmetros constantes da Resolução 
CONDEMA nº 2, de 21 de janeiro de 1999, devendo ainda o administrado, 
ALFREDO RODRIGUES FILHO proprietário do imóvel localizado na Rua 
Rua Aprovada 574 - quadra 90, lote 17 do loteamento denominado Morada 
da Praia , efetuar a reserva de Área Permeável, no montante de 126,00 
metros quadrados, que poderá ser objeto de replantio, preferencialmente 
com exemplares da Mata Atlântica, consoante as disposições contidas na 
citada Resolução, tudo conforme consta do Processo Administrativo nº 
2790/99 P:rvffi, tendo havido o competente recolhimento das taxas devidas, 
vinculadas à conta especial do FUNESP A - Fundo Municipal de 
Preservação Ambiental e Fomento de Desenvolvimento, segundo Lei 
Municipal nº 242, de 24 de setembro de 1997. 

r 

r: 
r- 

Bertioga, 04 de maio de 1999. 

Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental Engº Paulo Roberto Maria Velzi 
Secretário de Meio Ambiente 

r: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO .MvffiIENTE 

''º 



r 

Estado de São Paulo 

r 

r 1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

AUTORIZAÇÃO CVN AI 016/99 757/99 r 
r: 

r 

r- 
5- Nome do Proorietário e-cic ec CGC 
HELENAARTEA MARTINS 
7- Denominac:ão da Propriedade 8- Área Total da Propriedade 
Av. Anchieta n. 1541 342,62 m2 
9- Localizacão da Prooriedade (bairro distrito loteamento) 1 O- Munic[pio 
Unidade 24 - Centerville Bertioga 
1- Cartório de Reaistro de Imóveis 12- Nº (s) reolstro (s) ou Matricula(s) 

l 
13- Finalidade Area total do emoreendimento 
Para edificacão 180,73 m2 

r 
r: 

r> 

- IV •. n.uL._...,,&.~ 

Estáaio de sucessão Area autorizada Quantidade (m · vei. lenhoso (m 

,,,--. 

16- Autorização especial (área excepcionalmente autorizada) 
Discriminacão Tipo vegetacão . Estáaio Área autorizada Quantidade (rn") Vol. lenhoso (m") 
APP (com vegetação natural) 
APP (sem vegetação natural) 
Reserva legal manejo 

r: 

17- Locais não passíveis de corte dentro da propriedade Área ím") 
Preservação permanente (discriminar) 
Reserva legal 
\rea Remanescente 

,,--. 118-Área complementar (área ocupada) 

r--.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---, 
j 1e- Observações. Trata-se de autorização para supressão de vegetação , como o lote encontra-se j 

r Desmatado, devendo o administrado efetuar o plantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
r- I Atlântica, em 85,65 m2 , segundo a resolução CONDEMA n.2. 

18/02/99 
r ' ' , S,:c,etàrie da M,·10 Amp1en... / 

r: I ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE 

,,.._. A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 
r-- 1°, § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, b) no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de junho 

de 1997, 3 ainda, e) no artigo 23, VI, da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, 
,,,...... e) no artigo 6°, VII, da Lei federal n°S.938, de 31 de agosto de 1981,f) resolução CONAMA nº237 de 19 de dezembro de 
r-. 1997. 

11 / 



r- 

Estado de São Paulo 

1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 1 

A U70RIZA ÇÃ O CVN AI 017/99 756/99 
1 

r- 
r: 

r: 
5- Nome do Proprietário 6-CICou CGC 1 

JAIME STORT 
7- Denornlnacâo da Propriedade B-Area Total da Propriedade 
Rua Fi - Q.Fi - L.03 373,23 m2 1 

i 9- Lccaüzacãc da Prooriedade (bairro, distrito, loteamento) 10- Município 1 

1 '"'-:>sta dó Sol Bertioga 1 

i 
1 , 1- Cartório de Reaistro de Imóveis 12- Nº (s) reaistro (s) ou Matricula(s) ! 
1 

1 

' ' 13- Finalidade Area total do emoreendimento 1 

1 Para edificacão 280 87 m2 l 
1 

Estái1io de sucessão I Area autorizada I Quantidade (m Vol. lenhoso (m 
279192 m2 

16-Autorizacão especial (área exceocionalmente autorizada) 1 
Discriminacão Tioo vecetacão Estáaio Area autorizada Quantidade (m'") Vol. lenhoso (rrr') : 
APP (com vegetação natural) ! 
APP (sem vegetação natural) 1 

1 

' Reserva legal manejo 1 
' 

17- Locais não oassíveis de corte dentro da propriedade Área (m2) j 
Preservação permanente (discriminar) 

1 
Reserva legal 

1 

rea Remanescente 
1 

0 ~rea complementar (área ocupada) 

r: ! Desmatado, devendo o administrado efetuar o plantio, preferencialmente com exemplares da Mata 
r: / Atlântica, em 93,30 m2, segundo a resolução CONDEMA n.2. 

20- Data da expedição - ., 
ri 

1 

: ' fJ11/l PtJufB .<,. MN4ã vew r .. . .... - , '·-·· 
r 1 ·--- --s--- ---- .. - ---- - -~ - ---- -- ----------------- -~--------···-·-·--- 

18/02/99 

,-.. A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 
.- 1°, § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, brno artigo 5°, §1°, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de junho 

de 1997, 3 ainda, e) no artigo 23, VI, da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, 
r- e) no artigo 6°, VII, da Lei federal n°6.938, de 31 de agosto de 1981,f) resolução CONAMA n°237 de 19 de dezembro de 
.- 1997. 



r: Prefeitura do rf!unicípio de Bertioga 
Estado de São Paulo 

~lância Balneária .r- 

1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

A UTOR/ZA ÇÃ O CVN AI 025/99 0570/99 r: 

3-Tipo 4- Categoria 
CVN - Corte de Veqetacão Natural AI - Autorizacão r nicial 
CAI - Corte de Arvores Isoladas RV - Revalidacão 
ESP - Especial NA - Nova Autorizacão 

5- Nome do Proorietário 6-CJC ou CGC 
JOAO ALBERTO QUADRA ANDREZ 066.975.218-56 
7- Denomínacão da Propriedade 8- Area Total da Prooriedade 
R. Passeio do Orvalho - (Aprovada 422) - Q.B - L.01 561,74 m2 
9- Localizacão da Propriedade (bairro, distrito, loteamento) 10- Município 
Riviera de São Lourenço - mod. 18 Bertioga 
11- Cartório de Reaistro de Imóveis 12- Nª (s) registro (s) ou Matricula(s) 

13- Finalidade t\,rea total do empreendimento 
supressão de veoetacão para edificação 246,53 m2 

Estácto de sucessão rea autorizada I Quantidade trn Vol. lenhoso (rn" 
inicia/médio 421,30 

16- Autorizacão esoecial (área excepcionalmente autorizada) 
Discriminacão Tipo veaetacão Estái:iio Area autorizada Quantidade (rrr) Vai. lenhoso (m~) 
APP (com vegetação natural) 
APP (sem vegetação natural) 
Reserva legal manejo 

,..-. 17- Locais não passíveis de corte dentro da propriedade Area (rn') 
Preservação permanente (discriminar) 
Reserva legal 

, Area Remanescente 

,,...., j 1 s- Área complementar (área ocupada) 
r 

lares da Mata, em 140,43 m2, secundo a Re- 

20- Data da expedição 21- Data da validade 

25/02/99 válida por 2 meses 

r: 
ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE 

A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 
r 1°, § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, b) no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de junho 
r> de 1997, 3 ainda, e) no artigo 23, VI, da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo. 
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r: ~~do~de~~ 
Estado de São Paulo 

1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

AUTORIZA CÃO CVN AI 028/99 1842/99 

3-Tipo 4- Categoria 
CVN - Corte de Veaetacão Natural AI - Autorizacão Inicial 
CAI - Corte de Arvores Isoladas RV - Revalidacâo 
ESP - Especial NA - Nova Autorizacão 

,,,....._ 

5- Nome do Proprietário 6-CICou CGC 
IVANY LUCIA LIBANORI RIBEIRO 116.022.318-18 
7- Denominação da Prooriedade 8- Area Total da Propriedade 
Rua XL - Q.XL - L.04 373,23 m2 
9- Localizacão da Propriedade (bairro, distrito, loteamento) 10- Município 
Costa do Sol Bertioaa 
11- Cartório de Reaistro de Imóveis 12- Nº-(s) reaistro (s) ou Matricula(s) 

13- Finalidade Area total do empreendimento 
Supressão de vsoetacão para edificação 286,85 m2 

Estácio de sucessão rea autorizada I Quantidade (rn Vol. lenhoso tm 
inicial/médio 279,92 m2 

r 

16-Autorizacão especial (área excepcionalmente autorizada) 
Discriminação Tipo vegetação Estáaio Area autorizada Quantidade 7m~ Vol. lenhoso (rn") 
APP {com vegetação natural) 
APP (sem vegetação natural) 
Reserva legal manejo 

17- Locais não passíveis de corte dentro da oronriedade Area (rn") 
Preservação permanente (discriminar) 
Reserva legal 
Area Remanescente 

r- 
r: j 18- Área complementar (área ocupada) 

r: 

20- Data da expedição 21- Data da validade 

30/04/99 2 meses -m/ Pt/.i/o R. Mzii;; lle/zi 
-~, ""'"'nu de Meto ,\;,,1,1.:'.n\r 

r: l ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE 

,.-. A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municlpios e Estado de São Paulo estatufdo no a) artigo 
I""' 1º, § único, da Lei Municipal nº313. de 1° de outubro de 1998, 6) no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de junho 
,,..... de 1997, 3 ainda, e) no artigo 23. VI. da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, 

e) no artigo 6°, VII, da Lei federal n°6.938, de 31 de agosto de 1981,f) resolução CONAMA n°237 de 19 de dezembro de 
I""' 1997. 



r: 
r 
r p,.e/eitura da município de Berliº{jª 

Estado de São Paulo 

Gôtância es»: r: 

1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

AUTORIZAÇÃO ESP AI 034/99 000423/99 

3-Tioo 4- Categoria 
CVN - Corte de Vegetacão Natural AI -Autorizacão Inicial 
CAI - Corte de Arvores Isoladas RV - Revalidacão 
ESP - Especial NA - Nova Autorização 

-· 5- Nome do Proprietário 6- C!C ou CGC 
LILA DA COSTA DELBEN 
7- Denominacão da Propriedade 8- Area Total da Propriedade 
Manoel Gajo nº 2205 24.816,26 m2 
9- Localizacão da Prooriedade (bairro, distrito, loteamento) 10- Municipio 
Parque Estoril Bertioga 
11- Cartório de Reoístro de Imóveis 12- Nº (s) registro (s) ou Matricula(s) 

13- Finalidade Area total do empreendimento 
Para construcão de cerca de fechamento do terreno 

,,....... 

r: 

r Estáqio de sucessão I Area autorizada I Quantidade (rn Vof. lenhoso (rn 

16- Autorização especial (área excepcionalmente autorizada) 
Discriminacão Tioo veoetacão Estáoio Area autorizada Quantidade (rn") Vol. lenhoso (rn") 
APP (com vegetação natural) restinga inicial / médio 1.340,77 m2 

APP {sem vegetação natural} 
Reserva legal manejo 

17- Locais não passiveis de corte dentro da propriedade Area {m") 
Preservação permanente (discriminar) 
Reserva legal 
Area Remanescente 

118- Área complementar (área ocupada} 

r: 

r 
r- 

19- Observações. Trata-se de autorização para supressão de vegetação, numa faixa com largura 
máxima de 1,00 metro, como forma de possibilitar a execução de cerca de fechamento da gleba 
para evitar eventual processo de invasão e garantir a _2_osse da mesma. 

20- Data da expedição 
03 de março de 1999 

21- Data da validade 
30 (trinta) dias 

22- Ass~a Re:,poosáuel 

"-"-iB' :::: ,;;;;;;:, Vcf 'zi 
.• - ·!•1~L" ,l~~ ,'l_mhi~,~.n. 

ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE 

A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 
1°, § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, b) no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de junho 
de 1997, 3 ainda, e) no artigo 23, VI, da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, 
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r 

r 
Estado de São Paulo 

1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

AUTORIZAÇÃO CVN AI 054/99 0333/99 r: 

r 
3-Tipo 4- Catecoria 
CVN - Corte de Veuetacão Natural AI· Autorizacão Inicial 
CAI - Corte de Arvores Isoladas RV - Revalldacão 
ESP - Esoecial NA - Nova Autorízacão 

r- 

5- Nome do Proprietário 6- CIC ou CGC 
AUGUSTO CEZAR YAMAZATO KANASHIRO 150.882.408-80 
7- Denominação da Propriedade 8- Area Total da Propriedade 
Rua Aprovada 426- Q.C~L.50 448,62 m2 
9- Localização da Prooriedade (bairro, distrito, loteamento) 10- Município 
Riviera de São Lourenço - mod. 18 Bertioga 
11- Cartório de Reoistro de Imóveis 12- Nº (s) reclstro (s) ou Matricula(s) 

13- Finalidade Area total do empreendimento 
supressão de veqetação para edificação 234,74 m2 

r 

r: 

Estáqio de sucessão I Area autorizada Quantidade rm Vai. lenhoso (rn 
médio 336,46 m2 

r. 16- Autorizacão especial (área excepcionalmente autorizada) 
Discriminacão Tipo vegetação Estáaio Area autorizada Quantidade (m') Vot. lenhoso (mJ) 
APP (com vegetação natural) 
APP (sem vegetação natural) 
Reserva legal manejo 

17 - Locais não passiveis de corte dentro da orooriedade Area (m~) 
Preservação permanente (discriminar) 
Reserva legal 
\rea Remanescente r 

r- ! 18- Área complementar (área ocupada) 
("" 

r 
lares da Mata, em 112.115 m2, secundo a Re- 

20- Data da expedição 21- Data da validade r, 

18/03/99 válida por 2 meses 

r ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO L1 

A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 
1°, § único, da Lei Municipal nº313, de 1º de outubro de 1998, b) no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de junho 
de 1997, 3 ainda, e) no artigo 23, VI, da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado 'de São Paulo, 

r 

r 
r: 



r 
r: 
r- 

Estado de São Paulo 

1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

A UTOR/ZA ÇÃ O CVN Al 064/99 7347/99 

3- Tioo 4- Cateaoria 
CVN - Corte de Veoetacão Natural AI - Autorizacão Inicial 
CAI - Corte de Arvores Isoladas RV - Revalidação 
ESP - Escecial NA - Nova Autorizacão 

r 
5- Nome do Proorietário 6- CIG ou CGC 
RAIMUNDO XAVIER RODRIGUES 687 .881. 006-00 
7- Denominacão da Prooriedade 8- Area Total da Prooriedade 
Pca. J - Q.J-L.01 381,50 m2 
9- Localização da Prooriedade (bairro, distrito, loteamento) 10- Município 
~uaratuba li Bertioqa 
. ,- Cartório de Reoístro de Imóveis 12- Nº (s) registro (s) ou Matricula(s) 

13- Finalidade Area total do emoreendimento 
Supressão de vegetação para edificaçào 125,26 m2 r: 

15- Autorizacão de Corte de Vegetacão Natural 
Tioo-deveoetacão ~ ' 1 Est$aio de sucessão Area autorizada Quantidade (rn") Vol. lenhoso (m") 

' restínca secundaria / rIrnédío ) 286,12 m2 
»> '- - 

16- Autorizacão eseeclâí (área excepcionalmente autorizada) 
Discriminação Tíoo vec etacão EstáQio Area autorizada Quantidade (rn") Vol. lenhoso (rn") 
APP (com vegetação natural) 

APP (sem vegetação natural) 

Reserva legal manejo 

17- Locais não oassíveis de corte dentro da orocriedade Area (rn") 
Preservação permanente (discriminar) 

Reserva legal 

1 aa Remanescente 

.r- j 18- Area complementar {área ocupada) 

r> 1 ts- Observações. Trata-se de autorização para supressão de vegetação , devendo o administrado r 

efetuar o replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica, em 95,37 m2, segundo a 
r I resolução do Condema n.2 
r-' 

25/03/99 2 meses 

ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE 

r A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 
r- 1°, § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, b) no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de junho 

r 



g:>~c1o ~de gj~ 
Estado de São Paulo 

1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

AUTORIZAÇÃO CAI AI 086/99 181/99 r: 
r: 

3-Tioo 4- Cateaoria 
CVN - Corte de Veqetação Natural AI -Autorizacão Inicial 
CAI - Corte de Arvores Isoladas RV - Revalidação 
ESP - Esoecial NA - Nova Autorizacão 

r 
5- Nome do Proprietário 6-CIC ou CGC 
ROGERIO APARECIDO CORDEIRO 
7- Denominacão da Propriedade 8- Area Total da Propriedade 
Rua Ga - Q. Ga - L.06 
9- Localização da Propriedade (bairro, distrito, loteamento) 1 O- Município 
Balneário Mogiano Bertioga 
11- Cartório de Registro de Imóveis 12- Nº (s) reqistro (s) ou Matricula(s) 

13- Finalidade Area total do empreendimento 
Para posteação e rede elétrica 

Estáqio de sucessão I Area autorizada ! Quantidade (rn Vol. Lenhoso (rn 

r: 
r> 

16- Autonzacão esoecial (área excepcionalmente autorizada) 
Díscriminacão Tioo veoetacão Estáaio Area autorizada Quantidade (mL) Vai. Lenhoso (rn") 
APP (com vegetação natural) 1.200 m2 

APP (sem vegetação natural) 
Reserva legal manejo r 

r- 

17- Locais não passíveis de corte dentro da orooriedade Area (m") 
Preservação permanente (discriminar) 
Reserva legal 
Area Remanescente r 

r- j 18-Área complementar (área ocupada) 

19- Observações. Trata-se de autoriza ada lateral da 
Rua M. 

21- Data da validade 
30 (trinta) dias 

20- Data da expedição 
r: 1 06 de abril de 1999 
r- 
r ...-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
r- J ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOC 

,.--. A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuido no a) artigo 
r< 1º, § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, b) no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual n°9.690, de 2 de junho 

de 1997, 3 ainda. e) no artigo 23, VI, da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, r: 

r: 

r: 



r 
Pre/eilura do 'Yflunicipio de IJerlio9a 

Estado de São Paulo 

~fância Balneária 

1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

AUTORIZAÇÃO ESP AI 087/99 5.143/98 

r: 
3-Tipo 4- Categoria 
CVN - Corte de Veaetacão Natural AI - Autortzacão Inicial 
CAI - Corte de Arvores Isoladas RV - Revalidacão 
ESP - Esoecial NA- Nova Autorizacão 

r: 
5- Nome do Proorietário 6-CIC ou CGC 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA 68020916.0001-47 
7- Denorninacão da Propriedade 8- Area Total da Prooriedade 
Rua "A" / Rua "B" 
9- Localização da Propriedade (bairro, distrito, loteamento) 10- Município 
Jardim Ana Paula Bertioga 
11- Cartório de ReQistro de Imóveis 12- Nº (s) reolstro (s) ou Matricula(s) 

13- Finalidade Area total do empreendimento 
Implantação de Sistema Viário 168.398,00 m2 

Estácio de sucessão l Area autorizada I Quantidade (m Vai. lenhoso (rn 

1 16- Autorização especial (área excepcionalmente autorizada) 
r-1 Discriminacão Tioo vegetacão Estáoio Area autorizada Quantidade (m") Vai. lenhoso (m~) 
.,..J APP {com vegetação natural) restinga inicial/ médio 3.903,00 m2 
,A APP (sem vegetação natural) 

1 
Reserva legal manejo 

17 - Locais não passiveis de corte dentro da propriedade Area (m") 
--' Preservação permanente (discriminar) 
r 

1 
Reserva legal 

' · Area Remanescente 
1 

r' 
.,J..-18~--Árr-ea~c-om~p~le_m_e_n-ta-r~(a~'r_e_a_o_c-up_a_d_a_)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,l~~~~~~-,I 

· 19. Observações. Trata-se de autorização para supressão de vegetação , para a implantação regular do 
,,.lsistema viário do loteamento em tela, em suas ruas "A" e "B", que já encontram-se abertas, 
,,!-constituindo-se em processo de alargamento e adequação, apenas. 

20- Data da expedição 
).()6 de abril de 1999 
)-._ 

21· Data da validade 
30 dias 

22- Assinatura do Responsável 

r» '-":f. , .,u,u 11. iilliiTNi Vl!lZl 

)- ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERM"AfJ"i?c~~lN1)et_:b'i§t~·t5Â ATIVIDADE 

/", presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 
,.-1.º. § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, b) no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual n°9.690, de 2 de junho 
,.Je 1997, 3 ainda, c) no artigo 23, VJ, da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, ,,..... 

r 
(' 



1PJJ~rio ~~ YJ~ 
Estado de São Paulo 

1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

AUTORIZAÇÃO CVN AI 100/99 1865/99 

r- 
5- Nome do Proprietário 6- CIC ou CGC 
MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES 088383758-79 
7- Denominacão da Propriedade 8- Área Total da Propriedade 

Alameda dos Saloueiros, módulo 22, quadra B, lote 4 420,00 m2 
9- Localização da Propriedade (bairro distrito loteamento) 10- Municíoio 
Riviera de São Lourenço Bertioaa 
11- Cartório de Rei:iistro de Imóveis 12- Nº<s) reaistro (s) ou Matricula(s) 

13- Finalidade Area total do emoreendimento 

1 Para edificação 83.87 m2 

r: 

r 
r 
r 

15- Autorízacâo de Corte de Vecetacâo Natural 
Tipo de vecetacâo _,.r"___...-----~ 1 Estágio de sucessão Área autorizada Quantidade (m'\ Vol. lenhoso <m~) 

~ Restinaa / !Médio 420,00 
"' __,/ ' 

16-Autorizacão esoe~rea exceocionalmente autorizada) 
Discriminacão Tioo vecetacãc Estágio Area autorizada Quantidade (m~) Vol. lenhoso (m1 
APP (com vegetação natural) 1 

APP (sem vegetação natural) 
Reserva legal manejo 1 

r 
r: 

r- 

17- Locais não oassíveis de corte dentro da orooriedade Area (m~) 1 

Preservação permanente (discriminar) 
Reserva legal 
Área Remanescente 1 r 

r [ 18- Área complementar (área ocupada) 

r- \ 19-0bservações. Trata-se de autorização para supressão de vegetação, devendo o administrado 
r: /'efetuara reserva de 25% (vinte e cinco por cento) do total do lote para, preferencialmente, efetuar o 
r replantio com exemplares do domínio da Mata Atlântica, à título de área permeável, segundo a 
r I resolução CONDEMA nº 2. 
r· / 20- Data da expedição 
r, 
r- j 15/abr/99 

1 

21- Data da valrdade I~'"º'"'" """"....... -. i 
l 

30 (trinta) dias 

r,----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-, ,.-.. i ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE 

r A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 
r- 1°, § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, b) no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de junho 

de 1997, 3 ainda, c) no artigo 23, VI, da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, 

(' 

r: 
r: 
r 



rpp~~~de~~ 
Estado de São Paulo 

1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

AUTORIZAÇÃO ESP AI 101/99 1864/99 
1 

3- Tipo 

r: 

r: 

5- Nome do Proprietário 6-CICou CGC 
MÁRCIO ANTONIO PEIXOTO 055679698-56 1 

1 

7- Denominacão da Propriedade - 8-Área Total da Propriedade l 
Alameda dos Salgueiros, módulo 22, Quadra B, lote 5 - 

420,00 m2 : 
9- Localizacão da Propriedade (bairro, distrito, loteamento) 10- Município 
Riviera de São Lourenço Bertioga 
11- Cartório de Reaistro de Imóveis 12- Nº (s) registro (s) ou Matricula(s) 

1 
13- Finalidade Area total do empreendimento 1 

1 

Para imolementacão de equipamento anexo ao lote nº 4 420 00 m2 1 
1 

16- Autorizacão escecial {área excepcionalmente autorizada) 1 
Discriminacão Tipo veaetacão Estáaio 1 Area autorizada Quantidade (mL) Vol. lenhoso (m") i 
APP (com vegetação natural) Restinoa médio 420.00 m2 i 
APP (sem vegetação natural) 

1 
Reserva legal manejo 1 i 

1 

17- locais não passíveis de corte dentro da propriedade Área (mL) \ 
i 

Preservação permanente (discriminar) 1 
1 

Reserva legal 1 : 
Área Remanescente 1 

1 (' 

r- l 18- Area complementar (área ocupada) 

r- - - 

1 

ri '~ )n • i n 'J · · · - · ,:ll{f- reato n. , trrtr: VeJZ/ 
r- 1 1 1 Secretário de iv1c10 Ambiente 1 

15/abr/99 30 (trinta) dias 

r: [ ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE i 
r- A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 

1°, § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, bLno artigo 5°, §1°, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de junho 
r- de 1997, 3 ainda, e) no artigo 23, VI, da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, 
r e) no artigo 6°, VII, da Lei federal nº6.938, de 31 de agosto de 1981,f) resolução CONAMA nº237 de 19 de dezembro de 

1997. 

r 1 J..,J 

r: 



r 
Prefeitura do rfl.unicípio de Bertioga 

Estado de São Paulo 

Gótância Balneária 

(• 

1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc, PMB 

AUTORIZA CÃO CVN AI 106/99 001845/99 

3-Tipo 4- Categoria 
CVN - Corte de Vezetacão Natural AI - Autorização Inicial 
CAI - Corte de Arvores Isoladas RV - Revalidação 
ESP - Especial NA - Nova Autorização 

r 5- Nome do Proprietário 6- CIC ou CGC 1 
1 

FRANCISCO GAMBOA HENRIQUE 
7- Denominação da Propriedade 8- Area Total da Propriedade 
Rua Aprov. 967 Qd 15 - Lts. 09 e 113 1.000,00 m2 
9- Localização da Pronnedade (bairro.distrito. loteamento) 1 O- Municioio 
Praia de Maitinza Bertiosa 
11- Cartório de Registro de Imóveis 12- Nº (s) registro (s) ou Matricula(s) 

13- Finalidade Area total do empreendimento 
Para edificação 498,88 m2 

15- Autorização de Corte de Vegetação Natural 
Tioo de vegetação 1 Estágio de sucessão 1 Area autorizada 1 Quantidade (m2) 1 Vol. lenhoso (rrr') 
Estágio inicial de regeneração 1 Inicial 11.ooo,oom2 11.000,00 m2 1 

r- 

16- Autorização especial ( área excepcionalmente autorizada) 1 

Discriminação Tipo vegetação Estágio Area autorizada Quantidade ( m2) Vol. lenhoso (m3) l 
APP ( com vegetação natural) 1 

1 

APP (sem vegetação natural) l 
Reserva legal manejo j 

17- Locais não passíveis de corte dentro da propriedade Area (rrr') 
Preservação permanente ( discriminar) 
Reserva legal NÃO HA RESERVA 
Area Remanescente r: 

,,..-- l 18- Área complementar (área ocupada) 

r: 1 20- Data da expedição 21- Data da validade 

,,-. 1 construção de conjunto residencial devendo o administrado efetuar o plantio, preferencialmente com 
referencialmente com exemplares da Mata Atlântica~ em 250,00 m2 , segundo a resolução CONDEMA n.2. 

20/04/99 30 DIAS 

r- r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~~~...J.../'--~~~~~~~ 
ESTA AL'TORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOCAL DAJATIVIDADE 

,,..... A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 1 º, § único, da Lei 
r, Municipal n°313. de lº de outubro de 1998. b) no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de junho de 1997, 3 ainda, e) no artigo ~3. 

0 
VI. da Constituição Federal, d) no artigo I 91 da Constituição do Estado de São Paulo, 



r: 
r- g;~~ ~~de re~ 

Estado de São Paulo 

r: 1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

AUTORIZAÇÃO ESP AI 091/99 1718/99 

r 
r- 

3- Tipo 4- Cateooria 
CVN - Corte de Veqetação Natural AI -Autorização lnicral 
CAI - Corte de Arvores Isoladas RV - Revalidacão 
ESP - Especial NA - Nova Autorização 

,,-.. 

5- Nome do Proprietário 6- CIC ou CGC 
Edson Bichir 003.025.678-01 
7- Denominação da Propriedade 8- Area Total da Propriedade 
Lotes nº 11 e 12 da quadra 5 1.735,25 m2 
9- Localização da Propriedade {bairro, distrito, loteamento) 1 O- Município 
Vila Tupy Bertioga 
11- Cartório de Registro de Imóveis 12- Nº (s) registro {s) ou Matricula(s) 
1 ° Cartório de Registro de Imóveis de Santos - SP Matrícula nº 23.564 
13- Finalidade Area total do empreendimento 
Para possibilitar a retificação e canalização de águas pluviais 

r: 

r 
ão Natural 

Estágio de sucessão I Area autorizada I Quantidade cm Vol. Lenhoso (m 

r: 

r- 

16-Autorizacão especial (área excepcionalmente autorizada) 
Discriminacão Tipo veaetacão Estáaio Area autorizada Quantidade (rn") Vol. Lenhoso (rn") 
APP (com vegetação natural) restinga médio 150,00 
APP (sem vegetação natural) 
Reserva legal manejo 

17- Locais não passíveis de corte dentro da propriedade Area (rn") 
Preservação permanente (discriminar) 
Reserva legal 
Area Remanescente 1.585,25 

,,..... 118- Área complementar (área ocupada) 

19- Observações. Trata-se de autorização para supressão de vegetação, desde que se fazem 
necessários trabalhos de retificação e canalização de águas pluviais que hoje cruzam o terreno de 
forma inade~qt.1ªda, encharcando-o e promovendo a proliferação de vetores nocivos à saúde. r: 

20- Data da expedição 
07 de abril de 1999 

21- Data da validade 
30 dias 

r- 
,.. 

ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA 00 PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE 

A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 
0 1°, § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, b) no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual n°9.690, de 2 de junho 
0 de 1997. 3 ainda, e) no artigo 23, VI, da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, 

JJ3 



. ' _;:: ·- .-.1,- ' ••••• -:,.·":.•.i~ ~ .•. -: ~·'YP'•, --:- ---,. 

Estância Balneária 

r- 

1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

AUTORIZAÇÃO CVN AI 110/99 2278/99 

r- 3-Tipo 4- Cateaoria 
CVN - Corte de Venetacão Natural AI -Autorizacão Inicial 
AI - Corte de Arvores Isoladas RV - Revalidacão 
ESP - Especial NA - Nova Autorização 

r= 
5- Nome do Proprietário 6- CIC ou CGC 
CARLOS RABADAN JUNIOR 094.801.678-75 
7- Denominação da Propriedade 8-Area Total da Propriedade 
Rua Aorov, 473 - Q.A - L.34 - Mód. 22 450,00 m2 
9- Localização da Propriedade (bairro, distrito, loteamento) 10- Municíoio 
Riviera de São Lourenço Bertioca 
11- Cartório de Reqístro de Imóveis 12- Nº (s) recistro (s) ou Matricula(s) 

13- Finalidade Area total do empreendimento 
Para edlficação 203,97 m2 

(' 
Estáqío de sucessão rea autorizada Quantidade (m Vol. lenhoso trn 
Médio 450,00 m2 450,00 m2 

r: 

r 

16-Autorizacão especial (área excepcionalmente autorizada) 
Discriminação Tioo veaetacão Estáqio Area autorizada Quantidade (rn") Vol. lenhoso (rn") 
APP (com vegetação natural) 
APP (sem vegetação natural) 
Reserva legal manejo 

17- locais não oassíveis de corte dentro da orooriedade Area (rrr') 
Preservação permanente (discriminar) 
Reserva legal 
Area Remanescente 

r- 
,.-.. j 18- Area complementar (área ocupada) 

Mata Atlântica, em 112,50 m2 , secundo a resolução CONDEMA n.2. 

r: 
r: 

20- Data da expedição 21- Data da validade 
_,,...., 

26/04/99 30 dias 

r: 

r- 1 ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOéAL DA:ATIVIDADE 

r A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 
,,-, 1°, § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, 'b} no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de junho 

de 1997, 3 ainda. e) no artigo 23, VI, da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, 
e) no artigo 6°. VII. da Lei federal nº6.938, de 31 de agosto de 1981,f) resolução CONAMA n°237 de 19 de dezembro de 
1997. 

L2Y 



l"?'r.x ,.. - / / 

;:'!~~ ao Q/PU//~2,w ae ~u&'fotwy,,a 
Estância Balneária 

r 
1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

AUTORIZA CÃO CVN - AI 111/99 2596/99 

3-Tipo 4- Catecorla 
CVN - Corte de Vegetação Natural AI -Autorizacão Inicial 
AI· Corte de Arvores Isoladas RV - Revalidacão 
ESP • Esoecial NA - Nova Autorização 

r- 5- Nome do Proprietário 6- CIG ou CGC 
JOSÉ DAS GRAÇAS BITTENCOURT E OUTRO 599.640.068-53 
7- Denominacão da Prooriedade 8- Area Total da Propriedade 
Rua Vicente Leporace - a. 24 - L.21 382,20 m2 
9- Localizacão da Propriedade (bairro. distrito, loteamento) 1 O- Município 
Jardim Raohael Bertioga 
11- Cartório de Registro de Imóveis 12- Nº (s) registro (s) ou Matncula(s) 

13- Finalidade Area total do empreendimento 
Para edificação 109,23 m2 

Estáqio de sucessão rea autorizada I Quantidade (rn Vof. lenhoso (rn 
Médio 286,65 m2 

,r- 

r: 

16-Autorizacão esoecial (área exceocionalmente autorizada) 
Dlscriminacão TiPo veqetação Estágio Area autorizada Quantidade (rn") Vof. lenhoso (rn") 
APP (com vegetação natural) 
APP (sem vegetação natural) 
Reserva legal manejo 

17- Locais não oassíveis de corte dentro da propriedade Area (rn") 
Preservação permanente (discriminar) 
Reserva legal 
Area Remanescente 

r: 
r- 118-Área complementar (área ocupada) 

Mata Atlântica, em 95,55 mg-1 secundo a resolucão CONDEMA n.z. 

20- Data da expedição r: 21- Data da validade 

r: 27/04/99 30 dias 

r- Secret:'itJ(I de \-!c10 ,•.,nh:. 

r I ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE 

r: A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 
r 1°, § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, b) no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de junho 
,..- de 1997, 3 ainda, e) no artigo 23, VI, da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, 

e) no artigo 6°, VII, da Lei federal n°6.938, de 31 de agosto de 1981,f) resolução CONAMA nº237 de 19 de dezembro de 
r> 1997. 

r 
!""'"' P.M.B. 009 



r: 

~~do~rfegJ~ 
Estado de São Paulo 

1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

A u To R rz A e Ã o CVN AI 0128/99 0785/99 

3-Tioo 4- Cateaoria 
CVN - Corte de Veaetacão Natural AI - Autorizacão Inicial 
CAI - Corte de Arvores !soladas RV - Revalidacão 
ESP - Esoecial NA - Nova Autorizacão 

r: 

5- Nome do Proprietário 6-CIC ou CGC 
AR/ JOSE NEDEFF 225.427.879-72 
7- Denominação da Prooríedade 8-Area Total da Propriedade 
Rua Aprovada 504 - atual alameda dos Jatais 1046,00 m2 
9- Localização da Propriedade (bairro, distrito, loteamentoi 1 O- Municioio 
Riviera de São Lourenço - módulo 5 Bertioaa 
11- Cartório de Reoistro de Imóveis 12- Nº (s) reoistro (s) ou Matricula(s) 

13- Finalidade Area total do emoreendimento 
Supressão de vegetação para edificação 596,44 m2 

médio 
rea autorizada I Quantidade (rn Vol. lenhoso trn EstáQio de sucessão 

836,80 m2 

r· 16-Autorizacão esoecial (área excepcionalmente autorizada) 
Discriminação Tioo vecetacão Estáqío Area autorizada Quantidade (m") Vol. lenhoso (rn") 
APP (com vegetação natural) 
APP (sem vegetação natural) 
Reserva legal manejo 

17- Locais não passíveis de corte dentro da orooriedade Área (m") 
Preservação permanente (discriminar) 
Reserva legal 
Area Remanescente 

r> j 18-Àrea complementar (área ocupada) 

r> j 19- Observações. Trata-se de autorização para supressão de vegetação, existindo a averbação de 20% 
r do lote como área verde na matricula n.0 47.878, consoante o ue determina a Resolu ão Con·unta 

.SMA / IBAMA - 5. de 4 de novembro de 1996. ,-- - 

r> 
r-=:::-:::--~~~---,.,--,,~~~~~~~~~::---::-~--,-~""'.".'""":--:~~~~~~~~~~~-:--~~~~~~~~~~~~~~ 

r-120- Data da expedição 21- Data da validade ~O Respa~~ 

r-1 30/04/99 2 meses ~o R. ~a Ve/ZJ 
Secretário de .'vh:io ,\mni~nt~ 

ri ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE 
r A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre MlJ]1iclpios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 
,--1°, § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, b) no artigo 5°, §1º, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de Junho 
r: de 1997, 3 ainda, e) no artigo 23, VI. da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, 

r: 
r: 



r 

,,- 

g;~ do ~ de ffie1clwy,a 
Estado de São Paulo 

?f;õ«MWta 213~w 

,,,..... 
IAUTOR/ZACÃO 

1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

CVN AI 129/99 379/99 
r 

r: 
3-Tipo 4- Categoria 
CVN - Corte de Vecetacão Natural AI - Autorização Iniciai 
CAI - Corte de Arvores Isoladas RV - Revalidacão 
ESP - Especial NA - Nova Autorizacão 

r: 
5- Nome do Proprietário 6-CIC ou CGC 
EURIPEDES TAVARES DE SOUZA 249.085.688-04 
7- Denominação da Propriedade 8- Area Total da Propriedade 
Rua CANDIDO HERNANDEZ LT.03 GD. R 250,00 m2 
9- Localizacão da Propriedade (bairro, distrito, loteamento) 1 O- Município 

· VISTA ALEGRE Bertioga 
11- Cartório de Reçiistro de Imóveis 12- NO (s) reqistro (s) ou Matncula(s) 

13- Finalidade Area total do empreendimento 
SUPRESSAO DE VEGETAÇÃO PARA EDIFICACAO 101,50 m2 

r: 
r 

r: 

Estáçiio de sucessão I Area autorizada I Quantidade (m Vol. lenhoso (rn 
INICIAUMEDIO I l 187,50m2 

r: 16- Autorização esoecial (área exceocionalmente autorizada) 
,1 Discriminacão Tipo veaetacão Estác::iio Area autorizada Quantidade (rn") Vol. lenhoso (rn") 
~ APP (com vegetação natural} 

1 APP (sem vegetação natural) 
, 

1 
Reserva legal manejo 

,J 17- Locais não oassíveis de corte dentro da propriedade Area (mL) 

1 Preservação permanente (discriminar) 
( 

j Reserva legal 
Area Remanescente 

r~-.--~-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.--.-~~~~~~-.-~-.--.-~~ ,J 18- Área complementar {área ocupada) 1 1 

19- Observações. Trata-se de autorização para supressão de vegetação , devendo o administrado 
r1 efetuar o replantio, preferencialmente com exemplares da Mata Atlântica em 62.50 m2, segundo a 
r1 Resolução CONDEMA n. 0 2. 
)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-l 
r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

,.-l20- Data da expedição 21- Data da validade ~ Assmaftirã..t!o Responsavel l 
,..130/04/99 
! ~&~R~~~ 

Çt'fFLtá •. J '\e'• :,,•,•1 ' ,"'.rJi···~bQt .. : 

2 meses 

~ ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE 
r: 
A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 

'1°, § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, b) no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de junho 

r 
r 



r 
Prefeitura do mu.nicepio de Bertio9a 

Estado de São Paulo 

Gâtância Balneária 

r 
1- TIPO CAT. Nº. 2- Nº. Proc. PMB 

AUTORIZAÇÃO ESP AI 136/99 2335/99 ,,..-. 

r 
3-Tioo 4- Catecoria 
CVN - Corte de Veoetacão Natural AI - Autorização Inicial 
CAI - Corte de Arvores Isoladas RV - Revalidacão 
ESP - Especial NA - Nova Autorização 

r 

5- Nome do Proprietário 6-CIC ou CGC 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA 225.427.879-72 
7- Denominação da Propriedade 8-Area Total da Propriedade 
Rua Padre Bento Dias Pacheco 2306,80 m2 
9- Localizacão da Propriedade (bairro, distrito, loteamento) 10- Município 
Loteamento Migúel Vicente Cury Bertloqa 
11- Cartório de Reoistro de Imóveis 12- Nº (s) reqistro (s) ou Matricula(s) 

13- Finalidade Area total do empreendimento 
Supressão de veqetacão para readequação de via pública 

r: 

r: 
r: Estánio de sucessão I Area autorizada I Quantidade cm Vol. lenhoso (rn 

r 

16- Autorizacão especial (área excepcionalmente autorizada) 
Díscríminacão Tíoo vecetacão Estáoio Area autorizada Quantidade (rn") Vol. lenhoso (m") 
APP (com vegetação natural) restinga inicial I médio 1506,80 
APP (sem vegetação natural) 
Reserva legal manejo 

r: 

r: 

r 
17- Locais não passíveis de corte dentro da prooriedade Area Cm") 
Preservação permanente (discriminar) 
Reserva legal 
Area Remanescente 

r: 
r: 
r 118- Área complementar (área ocupada) 

119- Observações. Trata-se de autorização para supressão de vegetação, tendo em vista a necessidade 
r> de regularizar o acE3sso aos lotes lindeiros à via pública, em loteamento regularmente aprovado 
" 

1 pelos processos n.º 23885/58, 11809/59 e 24075/60. 

r 
20- Data da expedição 

03 I maio/ 1999 
21- Data da validade 
dois meses ~As.: ~sável 

Engen= Paulo Roberto Mana Velz: 
Secretário de Meio Ambiente 

,,,... j ESTA AUTORIZAÇÃO E UMA VIA DO PROJETO AUTENTICADO DEVERÃO PERMANECER NO LOCAL DA ATIVIDADE 

r-. A presente autorização baseia-se no termo de Convênio entre Municípios e Estado de São Paulo estatuído no a) artigo 
r 1°, § único, da Lei Municipal nº313, de 1° de outubro de 1998, b) no artigo 5°, §1°, da Lei Estadual nº9.690, de 2 de junho 
r: de 1997, 3 ainda. e) no artigo 23, VI, da Constituição Federal, d) no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, 

r 



GRUPO DE TRABALHO DO 
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA 

BAIXADA SANTIST A 

Conflito 69 - Riviera São Lourenço 

• Localização da Área 

Grande gleba de terra situada no município de Bertioga, limitada ao norte pela BRH101, 
ao sul a praia de São Lourenço, à oeste pelo bairro lndaiá e o Jardim São Lourenço à 
leste. 

• Enquadramento da Pré-proposta 
Área gravado como ZS excetuando as duas áreas localizadas junto a rodovia BR-101 
onde foram considerado como Z1. 

• Documentos Disponíveis 
:::) Fotos aéreas 

Local: DEPRN e PMB 

:::) Plano Diretor 
Local: ERPLAN 

:::) Carta de Cobertura Vegetal, escala 1 :50.000 

Local: ERPLAN 

:::) Carta Zoneamento Ecológico Econômico, escala 1 :50.000 
Local: ERPLAN 

::::) Carta de Conflito, escala 1: 1 O. 000 
Local: ERPLAN 

137 



GRUPO DE TRABALHO DO 
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA 

BAIXADA SANTISTA 

• Localização da Área 
Esta área encontra-se adjacente ao conflito 21. Situa-se atrás do Balneário Mogiano. A 
partir da linha de alta tensão, avança aproximadamente 750 metros em direção a Serra 
do Mar. 

• Enquadramento da Pré-proposta 
Conforme pré-proposta esta área foi enquadrada como 24-II e o Balneário Mogiano 
(não conflitante) como Z4. 

• Documentos Disponíveis 
:::::> Fotos aéreas 

Local: DEPRN e PMB 

:::> Plano Diretor 

Local: ERPLAN 

::::> Carta de Cobertura Vegetal, escala 1 :50.000 

Local: ERPLAN 
~ Carta Zoneamento Ecológico Econômico, escala 1 :50.000 

Local: ERPLAN 
z.) ce1,to do Conflito, escala 1; 10.000 

Local: ERPLAN 

139 
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GRUPO DE TRABALHO DO 
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA 

BAIXADA SANTISTA 

Conflito 71 - Divisa Bertioga/São Sebastião 

• Localização da Área 
Área localizada junto ao limite do município de Bertioga com São Sebastião, adjacente a 
Reserva Indígena do Ribeirão Silveira. 

• Enquadramento da Pré-proposta 
Área de contato com o perímetro da reserva indígena ficou gravado como Z1 e Z2 na 
área compreendida entre o Morro dos Bichos e a praia, 

• Documentos Disponíveis 
=> Fotos aéreas 

Local: DEPRN e PMB 
=> Plano Diretor 

Local: ERPLAN 
=> Carla de Cobertura Vegetal, escala 1 :50.000 

Local: ERPLAN 
=> Carla Zoneamento Ecológico Econômico, escala 1 :50.000 

Local: ERPLAN 
=> Carta de Conflito, escala 1: 10.000 

Local: ERPLAN 

141 



GRUPO DE TRABALHO DO 
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO OA. 

BAIXADA SANTIST A 

~;:onftâto 75 - Morada da Praia 

.i, Localização da Área 
Porção de terra "isolada", urbanizada e a mais próxima das encostas da Serra do Mar, 
existente no município de Bertioga. Situa-se próximo ao manguezal do rio Guaratuba. 
Referência: rio Vermelho ao sul e rio Guaratuba a oeste . 

. Enquadramento da Pré-proposta 
Conforme pré-proposta esta área foi gravado na carta ZEE como Z4, encravada em 

meio de uma vasta Z 1. 

Disponíveüs 

· ::> Fotos aéreas 
Local: OEPRN e PMB 

··. Local: ERPLAN ·= Carta de Cobertura Vegetal, escala 1 :50.000 
Local: ERPLAN 

Zoneamento Ecológico Econômico, escala 1 :50.000 

Local: ERPLAN 
·~ Carta de Conflito, escala 1:10.000 

Local: ERPLAN 

149 
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GRUPO DE TRABALHO DO 
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA 

BA~XADA SANTIST A 

· Conflito 76 - Costa Bianca 

• Localização da Área 
Situa-se a jusante da Rodovia BR-1 o 1, no trecho correspondente à praia de ltaguaré, 
logo após a Riviera São Lourenço (sentido RJ). 

• Enquadramento da Pré-proposta 
Conforme pré-proposta, a área citada é Z2. 

• Documentos Disponíveis 
=> Fotos aéreas 

Local: DEPRN e PMB 

=> Plano Diretor 
Local: ERPLAN 

=> Carta de Cobertura Vegetal, escala 1 :50.000 

Local: ERPLAN 

=> Carta Zoneamento Ecológico Econômico, escala 1 :50.000 
Local: ERPLAN 

=> Carla de Conflito, escala 1: 10.000 

Local: ERPLAN 
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CONFLITO N.º 68 

r: 
r 
r 
r 
r 
(' 

r 
0. 

r: 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

Localiza-se à direita da Rodovia Rio / Santos, antes da ponte sobre o Rio 
Itapanhaú, em Zona Urbana do Município de Bertioga e o Aterro Controlado (não é lixão) ocupa 
o espaço de antiga cava oriunda de caixa de empréstimo existente desde a implantação da rodovia, 
no início da década de setenta. 

A) ENQUADRAMENTO PROPOSTO Z-4 

B) JUSTIFICATIVA 
r 
r> 
r 
r: 
r, 
r: 
r: 
r 
r: 

A área em questão, pelo PDDS/Bertioga, está classificada como ZUE - 
Zona de Uso Especial, desde que trata-se de terreno totalmente degradado e que inclusive abriga 
resíduos sólidos, prevendo sua posterior utilização como •• caixa de empréstimo" mineral e ainda 
deverá ser objeto de Plano de Recuperação Ambiental, como forma de minimizar o dano 
ambiental ocasionado. 

O enquadramento proposto atinge esta prerrogativa 

CONFLITO N.0 69 

(' 

r> 

r 
r 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

Trata-se da questão representada pelas duas quadras localizadas em seus 
extremos, com frente para a Rodovia Rio / Santos. 

(' A) ENQUADRAMENTO PROPOSTO Z-5 

B) JUSTIFICATIVA !(' 

r: 
r: 
r 
r 
r 
r: 
r: 
r: 

As duas quadras, parte integrante do projeto global da Riviera de São 
Lourenço deverão ter a definição de sua implantação mediante acordo com o MP, extra 
judicialmente ou então, por via judicial. Sendo assim, desde que esta definição escapa ao escopo 
deste trabalho e que elas encontram-se inclusas em loteamento devidamente aprovado, inclusive 
elas, sugerimos seu enquadramento realista como Z-5, obviamente sujeito à eventual correção, 
dependendo do resultado na esfera judicial. 

r: 
(' 

r: 
r: 
r 
r: 
(' 
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CONFLITO N. º 70 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

r: Desdobra-se em dois fatos distintos. o primeiro deles o loteamento 
denominado Balneário Mogiano e o segundo, o Chácaras Mogiano, ambos aprovados desde a 
década de cinqüenta. o Balneário em lotes com aproximadamente 400 m2 e o Chácaras com 
unidades de aproximadamente 20.000 m2. 

r 
r: 
r>. 
(', 

r 
r, 
(· 

r: 
r: 
r-. 
r: 
r 
(' 

r- 
0 
r: 
0 

A) ENQUADRAMENTO PROPOSTO Balneário manter Z-4 
Chácaras manter Z-4 / II 

B) JUSTIFICATIVA 

O enquadramento do Chácaras como Z-4 / II é o que melhor atende à 
proposta do PDDS/Bertioga. de que o loteamento em chácaras exerça a função de tampão e de 
amortecimento em relação à Z-1 situada imediatamente anexa O Balneário, encontrando-se já 
bastante ocupado, preenche os requisitos do enquadramento Z-4 proposto. 

CONFLITO N.º 71 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

Gleba localizada em Bertioga, junto à divisa com São Sebastião, em parte 
envolvendo a Reserva Indígena do Rio Silveira. 

r A) ENQUADRAMENTO PROPOSTO porção norte Z-1 
porção sul Z-2 

Observação: Adotar-se-á como limite a linha que delimita a área 
protegida pelo CONDEPHAT. 

(', 

r 
r: 
r: 
r 
0 

r 
r: 
r: 
r 
r>. 
r: 
r 
r 
r 
r: 
r 

B) JUSTIFICATIVA 

O PDDS/Bertioga determina que aquela região terá a função de transição 
entre a ocupação mais densa da Zona Urbana e aquela rarefeita prevista para a Zona Rural. que 
engloba o Parque Estadual da Serra do Mar, ZBD 1 e ZBD 2, a primeira como transição com 
baixíssima densidade e a segunda com uso predominantemente residencial, com baixa densidade 
também, admitindo-se usos não residenciais agrupados e isolados. 
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CONFLITO N.º 75 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

Trata-se da área ocupada pelo loteamento "Morada da Praia", 
efetivamente e infelizmente o ponto urbanizado mais próximo das encostas da Serra do Mar, 
aprovado ao tempo em que Bertioga era Distrito de Santos e objeto de recente acordo extra 
judicial que houve por bem suprimir aquelas quadras mais próximas da encosta, restando as já 
ocupadas, inexistindo qualquer tipo de manguezal, e sim vegetação de várzea e mata paludosa. 

A) ENQUADRAMENTO PROPOSTO Z-4 

B) JUSTIFICATIVA 

O enquadramento proposto atende à realidade do loteamento em questão, 
que efetivamente compõe um conjunto único encravado em Z-1 e que não deverá sofrer qualquer 
tipo de ampliação, quer à leste, oeste, e muito menos ao norte. 

CONFLITO N.º 76 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

Situa-se imediatamente junto à Praia de Itaguaré, ao lado do loteamento 
"Jardim São Lourenço" e "Riviera de São Lourenço" e teve resolução e será implantado por via 
judicial, por Acórdão do Tribunal. 

A) ENQUADRAMENTO PROPOSTO Z-4 

B) JUSTIFICATIVA 

Perdeu-se a chance de efetuar qualquer tipo de melhoria no padrão 
ocupacional do parcelamento denominado "Costa Bianca", infelizmente, e em conseqüência da 
intransigência do gerenciamento ambiental encetado, o proprietário obteve o reconhecimento de 
seu direito mediante medida judicial, determinando assim a sugestão de sua inclusão em Z-4. 


