
  

____________________________________________________________________ 

Av. Washington Luiz - n. º 75 
                  Tel: (13) 3421-1600 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

                        
 

 
1) A doação de mudas para compensação originadas de 

administrativos
Estuário do Rio Itanhaém Professor Samuel Murgel Branco, localizado 
na Rua Dom Sebastião Leme, nº 195, no bairro do Ivoty, 
sexta-feira, das 0
 
a) Estar saudável e em bom estado de
b) Estar acondicionada com embalagem apropriada (saco plástico 

preto, saco de ráfia, etc)
c) Altura mínima de 1,

primeira ramificação
d) Possuir ao menos um exemplar 

devidamente identificado com o 
 

2) As mudas doadas poderão ser nativas ou exóticas apropriadas à 
arborização urbana, conforme 
 

3) A entrega das mudas somente será aceita mediante a entrega da Nota 
Fiscal de compra devidamente preenchida, bem como contendo o nome 
e quantidade das espécies entregues.
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

ROTEIRO PARA DOAÇÃO DE MUDAS 
Simples Ambiental 

 

doação de mudas para compensação originadas de 
vos deverão ser entregues no Centro de Pesquisas do 

Estuário do Rio Itanhaém Professor Samuel Murgel Branco, localizado 
na Rua Dom Sebastião Leme, nº 195, no bairro do Ivoty, de segunda a 

, das 08h00 às 14h00 devendo conter os seguintes critérios:

Estar saudável e em bom estado de conservação; 
Estar acondicionada com embalagem apropriada (saco plástico 
preto, saco de ráfia, etc) 
Altura mínima de 1,50m (um metro e vinte centímetros) 

ramificação; 
Possuir ao menos um exemplar de cada espécie entregue 
devidamente identificado com o nome popular. 

As mudas doadas poderão ser nativas ou exóticas apropriadas à 
arborização urbana, conforme relação constante no TCDM emitido

A entrega das mudas somente será aceita mediante a entrega da Nota 
Fiscal de compra devidamente preenchida, bem como contendo o nome 
e quantidade das espécies entregues. 
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doação de mudas para compensação originadas de pedidos 
deverão ser entregues no Centro de Pesquisas do 

Estuário do Rio Itanhaém Professor Samuel Murgel Branco, localizado 
de segunda a 

conter os seguintes critérios: 

Estar acondicionada com embalagem apropriada (saco plástico 

 a partir da 

regue correta e 

As mudas doadas poderão ser nativas ou exóticas apropriadas à 
relação constante no TCDM emitido. 

A entrega das mudas somente será aceita mediante a entrega da Nota 
Fiscal de compra devidamente preenchida, bem como contendo o nome 


