DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
DENÚNCIAS AMBIENTAIS
DESCRIÇÃO
Os cidadãos que constatarem irregularidade, ação nociva ao meio ambiente ou
infração da legislação ambiental vigente, devem elaborar a denuncia de forma
escrita e protocolizar na Seção de Protocolo para que o D.A.M.A. realize a
fiscalização e tome as providências cabíveis.
OBS: TODAS as denúncias serão apuradas como anônimas. Ou seja, apenas
os Departamentos da administração pública envolvidos terão conhecimento
dos denunciantes, sendo EXPRESSAMENTE vedado o repasse dessas
informações.
QUEM PODE SOLICITAR
Qualquer cidadão do município
PERÍODO DE SOLICITAÇÃO
A qualquer tempo
INFORMAÇÕES, REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
 Identificação pessoal (nome do denunciante, endereço, telefone,
whatsapp, email)
 Cópia do CPF e/ou RG
 Identificação do infrator (todos os dados que o denunciante possuir,
como nome, apelido, endereço, telefone, whatsapp, email, contatos de
familiares ou conhecidos, endereço de trabalho, etc)
 Identificação do local da infração (endereço exato do local da infração –
nome da rua e número da residência. Em área rural serão aceitos
somente mapas, croquis, ou, preferencialmente, as coordenadas
geográficas).
OBS: não serão aceitas denúncias sem a exata localização, como por
exemplo, “a casa do infrator é descendo a Rua XYZ, antes de chegar na
esquina com a Rua WKX”; ou então “a infração ocorre no sítio KWY”.
 Provas – abaixo assinados, fotografias da infração, depoimentos, vídeos
(nesse caso o denunciante deve solicitar ao D.A.M.A. o endereço
eletrônico ou whataspp para o envio da mídia), etc
 Justificativa – o requerimento deve conter a justificativa da denuncia
(qual motivo o levou a fazer tal denúncia?)
LOCAL DE ATENDIMENTO
Seção de Protocolo – Paço municipal
Praça Washington Luiz, 643, Centro

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
De segunda à sexta-feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00
PRAZO
15 dias
MEIOS DE CONTATO
(19) 3641-9000
(19) 3641-3765
Email: meioambiente@vgsul.sp.gov.br
DEPARTAMENTOS E ÓRGÃOS ENVOLVIDOS
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente
Seção de Protocolo

