
 

FORMULÁRIO PARA AUTORIZAÇÃO DE CORTE OU PODA DE ÁRVORES: 
 
DADOS DO SOLICITANTE: 
Nome:____________________________________________________________________

_ 

CPF:_____________________________________________Telefone:_________________

_ 

Endereço:_________________________________________________________________

_ 

E-mail:____________________________________________________________________

_ 

DADOS DA ÁRVORE: 

Espécie:__________________________________________________________________

__ 

Diâmetro aprox.:_____________________________ Altura 

aprox.:_____________________ 

Motivo:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___ 

Arborização Pública (   )                                                                    Arborização Particular ( 

) 

Local:_____________________________________________________________________

_ 

Bairro:____________________________________________________________________

_ 



 

Informações Adicionais: 

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

__ 

AUTORIZADO POR: 
___________________________ 
___________________________ 
Conselho Municipal de Defesa                                                      Sec. Mun. de Desenv. 
do Meio Ambiente - CODEMA                                                        Econ. e Sustentável 
 
Decidido em reunião (data e 
ata):______________________________________________ 

A compensação para intervenção será: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______ 

A SER PREENCHIDO PELO CODEMA 

 

 
 
FORMULÁRIO PARA AUTORIZAÇÃO DE CORTE OU PODA DE ÁRVORES 
 
O interessado em suprimir ou podar árvores na zona urbana do município de 
Recreio - MG (pública ou particular) deverá encaminhar o formulário devidamente 
preenchido, apresentando os documentos exigidos e expondo sucintamente as 
razões de seu interesse. 
 
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: 
 

- Formulário devidamente preenchido e assinado; 
- Cópia da escritura do imóvel ou IPTU com CPF e RG para composição do processo 

a ser vistoriado e analisado pelo CODEMA; 
- Fotos da árvore a ser suprimida, em caso de risco procurar detalhar em fotos os 

problemas apresentados; 
- Construção: no caso de supressões para construções, reformas ou ampliações no 

imóvel, apresentar cópia do projeto e alvará da prefeitura, autorizando a obra. 
 



 

Casos de emergência: o Grupo ENERGISA, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e empresa 
responsável pela iluminação pública poderão suprimir ou submeter árvores a podas normais 
ou drásticas, sem autorização prévia e expressa do CODEMA, cabendo-lhes, no prazo 
posterior máximo de noventa dias, relatarem detalhadamente a ocorrência da intervenção. 
 
ATENÇÃO: a intervenção realizada sem a devida autorização, juntamente com o 
recibo da compensação exigida pelo CODEMA, exporá o infrator às sanções civis, 
administrativas e criminais previstas na legislação. 
 
Observações importantes:  

- a falta de documentos exigidos e/ou formulário incompleto poderá acarretar no 
arquivamento do processo; 

- o corte ou poda dentro de área particular será feito pelo proprietário do imóvel e/ou 
pelo solicitante; 

- o corte ou poda em vias públicas será realizado de acordo com a disponibilidade de 
pessoal do departamento de serviços gerais da prefeitura. 

 

“Alguém está sentado na sombra hoje 
porque alguém plantou uma árvore há 
muito tempo.” 
 
Warren Buffett 

 


