
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Requerimento para Poda/ Supressão de Árvores 

(   ) Áreas Públicas                                      (   )Terrenos Particulares (Zona Urbana) 

Identificação do Requerente 

01. Nome: 

02. CPF:   03. RG: 04. Telefone: 

Endereço 

05. Rua / Av. 

 

06. Bairro/Distrito: 

07.Ponto de Referência: 

 

Dados Complementares 

08.Nome Vulgar da(s) árvore(s): 

09. Nº de árvores para vistoria: 

10. Utilidade:      (   ) Nativa                      (   ) Exótica 

(  ) Frutífera                        (  ) Arborização                        (   ) Paisagismo                  (   ) Madeira 

(   ) Reflorestamento             (   ) Preservação Permanente       (   )  Outra: ____________________ 

11. Localização da(s) árvore(s) : 

12. Avaliação fitossanitária: 
 
(  ) Boa                                                          (  ) Regular                                                     (   ) Ruim 

Vistoria 

13. Solicitação de Vistoria: 

  (  ) Poda                      

  (   ) Supressão  

14. Motivo da Supressão: 

  (    ) Para construção  

  (    ) Para ampliação do imóvel  

  (    ) Por danificar rede hidráulica 

(    ) Por estar próximo à rede elétrica  

(    ) Por risco de tombamento. 

(    ) Outros:   _____________________________________________ 

Declaro para os devidos fins que o desenvolvimento da atividade relacionada neste requerimento realizar-se-á de acordo com os 
dados transcritos.  

Comprometo-me a manter meu endereço de correspondência atualizado, estando ciente que a não comunicação de qualquer 
alteração implica infração à Lei Municipal nº.1.321/2017, ficando sujeito à aplicação de multa, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 

LOCAL E DATA: 

 

ASSINATURA DO REQUERENTE: 

A supressão de árvores em  ZONA  RURAL deverá ser autorizada pelo IDAF  - (28) 3535-1020 

 A FALTA DE DOCUMENTAÇÃO ACARRETARÁ EM PARALISAÇÃO DO PROCESSO. 



DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA REMOÇÃO DE 
VEGETAÇÃO  

1. Documentos do solicitante: 

Se pessoa física: RG e CPF do proprietário (cópia simples), comprovante de endereço; 

Se pessoa jurídica: Contrato social e última alteração ou Ato Constitutivo, RG e CPF do 
dirigente (cópias simples),  comprovante de endereço; 

Se representante legal: procuração (simples com firma reconhecida em cartório e 
específica para corte das árvores) e cópia simples do RG e CPF do procurador,  
comprovante de endereço; 

2. Formulário  devidamente preenchido e assinado pelo proprietário, ou seu representante legal, 
ou responsável técnico. 

3. Se preceder execução de obra em lotes urbanos: cópia do Alvará de Construção, acompanhada 
de proposta do projeto, e no mínimo quatro fotos datadas, reproduzidas de ângulos diferentes, 
identificando o local e as árvores. 

4. A SEMMA poderá solicitar outros documentos e/ou informações complementares, sempre que 
entender necessário. 

OBS.: Informamos que TODOS OS DOCUMENTOS apresentados serão arquivados junto a 
solicitação. 
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