
          
REQUERIMENTO para Poda e Corte de Árvores 

O requerente abaixo discriminado vem respeitosamente requerer desta municipalidade: 

Requerimento de Poda de Galhos em Área Pública        (   ) 
  Requerimento de Corte de árvore em Área Pública        (   ) 

 Requerimento de Corte de árvore em Área Particular    (   ) 
 OBS: Vide Regulamento no Verso 

 

                 Dados do Requerente 

Nome: 

RG: CPF: 

End. Correspondência: 

Telefone: E-mail: 

  

Localização da(s) árvore(s) 

Bairro: Rua: 

Ponto de referência para o local: 

Quantidade de Árvores: A árvore oferece algum risco?  Sim (   ) Não (   ) 
 
Justificativa do pedido:                                                                               

 

Motivo da solicitação: 

(  ) Edificação Nova/ Reforma (  ) Raízes comprometendo rede de esgoto 

(  ) Árvore Morta (  ) Raízes quebrando Calçada 

(  ) Entupimento de calhas (  ) Galhos dificultando passagem de pedestres 

(  ) Raízes comprometendo patrimônio público e ou 
privado.  

(  ) Galhos próximo a rede elétrica 

(  ) Outros: 

 

 

 

O Requerente acima discriminado, assume total responsabilidade legal pelas informações fornecidas, e fica sujeito às 

sanções legais, dentre elas o Código Florestal (Lei nº. 4.771/65), além de resoluções CONAMA pertinentes. 

NOTA: Em se tratando de propriedade particular, esta municipalidade não se responsabilizará pela execução de serviços 

destinados à corte, sendo emitido apenas um documento de permissão ao requerente. Portanto, ficará sob 

responsabilidade do proprietário a contratação de equipe especializada para a execução dos serviços e o transporte e a 

destinação adequada dos resíduos vegetais gerados. 

 

 
 

 

 

 
Serra,_____ de ___________________de  20___. 

 

 
 

                                                      Assinatura do Requerente 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE (SEMMA) 

 



 
 

Documentos Necessários para Poda e Corte de Árvores Área Pública 
1- Formulário "Requerimento" devidamente preenchido, assinado 

2- Mínimo 4 fotos datadas, reproduzidas de ângulos diferentes que possam identificar o local e as 

árvores. 3- Documento de RG ou equivalente 

4- Documento CPF/CNPJ 

5- Comprovante de endereço 

 

         Documentos Necessários para Corte de Árvores Área Particular (Árvores) 
1- Formulário "Requerimento" devidamente preenchido, assinado 

2- Documento de propriedade do imóvel ou documento equivalente 

3- Inscrição Imobiliária 

4- IPTU atualizado 

5- Comprovante do endereço 

6- Documento CPF/CNPJ 

7- Documento de RG ou equivalente 

8- Mínimo 04 fotos datadas, reproduzidas de ângulos diferentes que possam identificar o local e as 

árvores 9- Acompanhamento de proposta de projeto a ser implementado, quando houver. 

 10- Levantamento arbóreo com identificação das árvores que pretende-se realizar o corte. 

 


