REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO
DE ÁRVORES ISOLADAS EM PERÍMETRO URBANO
(Preenchimento obrigatório pelo interessado)

1 – Objetivo:
( ) Supressão em Área Pública

( ) Supressão em Área Particular

2 - Dados do Requerente
Nome:
CPF/CNPJ:

Telefone:

Endereço:

N°:

Bairro:

3 - Informações do Local da Supressão
Endereço:
Bairro:

N°:
CEP:

Município: Colatina

Ponto de Referência:
*Coordenadas Geográficas (UTM):
*Preenchimento Opcional
4 - Representante Legal/Procurador
Nome:_________________________________________Telefone:________________________
5 - Informações Quanto a Intervenção
Quantidade de árvores a serem suprimidas: ___________________________
( ) Espécime (s) causando dano ao patrimônio público ou privado.
( ) Espécime (s) sendo obstáculo ao acesso e/ou circulação de veículos.
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( ) Espécime (s) com o estado fitossanitário comprometido (doente).
( ) Espécime (s) com risco de queda eminente.
( ) Supressão ou poda por ser obstáculo incontornável a realização de obra de interesse público.
( ) Construção civil ou ampliação (necessário apresentação de alvará).
( ) Danificação à rede hidráulica.
( ) Proximidade e/ou danificação à rede elétrica.
( ) Espécime (s) invasora com propagação prejudicial comprovada.
( ) Outros.
Justificativa:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6 – Realização dos Serviços, no caso de área particular
Responsável pela realização dos serviços de Supressão:
______________________________________________________________________________
Responsável pelo transporte e destinação final dos resíduos de Supressão:
______________________________________________________________________________
Local previsto para destinação final dos resíduos:
______________________________________________________________________________

Declaro que são verdadeiras as informações prestadas neste documento, me sujeitando às
sanções administrativas, cíveis e penais decorrentes de eventual falsidade de declaração.
Colatina, ___de ____________de _____.

___________________________________________________
Assinatura do Requerente
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Relação de Documentos (cópias)
1-Documento de Identidade com Foto (RG, CNH, …) e CPF ou Documento de Constituição de
Firma e CNPJ (Quando se tratar de empresa).
2-Documento que comprove a posse do imóvel ou contrato de locação (em caso de intervenção
em área particular).
3-Autorização e Documento de Identidade do Locador (quando se tratar de imóvel alugado).
4-Quando se tratar de Instituição Religiosa apresentar Nomeação ou Provisão do Representante
Legal pela Instituição e quando Instituição de Ensino apresentar Nomeação do Representante
Legal pela Instituição.
5- Alvará de Construção (Quando se tratar de construção civil ou ampliação do imóvel).
6-Taxa quitadas.
7-Comprovante de residência.

Observações
A) O simples preenchimento deste requerimento não autoriza o corte ou supressão vegetal;
B) Caso a supressão seja autorizada, será expedida por esta secretaria as condicionantes e
compensações ambientais;
C) Não é permitida a supressão/poda total ou parcial de vegetação de porte arbóreo, sem
autorização emitida por esta Secretaria, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na
legislação vigente;
D) Não cabe à SEDUMA a execução dos serviços de poda ou supressão;
E) É proibida a queima de resíduos sólidos de qualquer natureza, conforme Lei Municipal nº 5.045,
de 23 de dezembro de 2004;
F) É proibido ao Munícipe executar a poda ou a supressão de árvores em logradouros públicos.
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