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ORIENTAÇÕES PARA PODA E CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS  

EM PROPRIEDADE PARTICULAR E ÁREA PÚBLICA. 

 

Em caso de Urgência: 

Em situação de risco iminente de queda o interessado deverá entrar em contato com a Defesa Civil nos 

telefones n°. 153 ou 199 ou Corpo de Bombeiros no telefone n°. 193, uma vez que estes órgãos poderão 

realizar a supressão imediata da árvore isolada, sem necessidade de qualquer autorização. 

 

Em caso de PODA de árvore:  

As podas não precisam de autorização, porém, deverão ser realizadas por profissional devidamente 

habilitado (arborista), não podendo comprometer mais do que 25% (vinte e cinco por cento) da copa da 

árvore, conforme Norma Técnica NBR 16.246-1 de 11/2013. Assim, orientamos que seja retirada uma foto 

antes de ser feita a poda e outra foto depois da poda, visando à defesa do interessado, em caso de 

possíveis questionamentos dos órgãos fiscalizadores.    

 

Em caso de SUPRESSÃO / CORTE de árvore isolada em PROPRIEDADE PARTICULAR: 

A solicitação para autorização de supressão/corte de árvore isolada em propriedade particular deverá ser 

realizada obrigatoriamente pelo proprietário ou através de procuração, devendo a solicitação conter as 

justificativas previstas na legislação em vigor e ser protocolizada no AGILIZA SÃO SEBASTIÃO ou Regional 

de Boiçucanga.  

Para cada árvore suprimida/cortada, será exigida a compensação ambiental através de doação de mudas 

ou a compensação em dinheiro. As mudas deverão ter no mínimo 1,20 metros de altura, conforme Lei 

Municipal nº. 2.878/2022. A prefeitura não realiza o corte de árvores em áreas particulares.      

 

Em caso de SUPRESSÃO / CORTE de árvore isolada em ÁREA PÚBLICA: 

A solicitação para autorização de supressão/corte de árvore isolada em área pública poderá ocorrer direto 

na Secretaria de Serviços Públicos – SESEP ou ainda, através de abertura de processo junto ao AGILIZA SÃO 

SEBASTIÃO ou Regional de Boiçucanga.  

Com a emissão da Autorização, a supressão da árvore deverá ser realizada pela Secretaria de Serviços 

Públicos - SESEP ou por profissional devidamente habilitado e contratado pelo requerente.  

 

ATENÇÃO: O corte de árvores ou as podas, fora das normas, sem as devidas autorizações ambientais, é 

caracterizado como infração ambiental, estando o infrator sujeito à multa e outras sanções administrativas 

previstas na legislação vigente (Lei municipal n°. 848/1992 e suas alterações e Decreto n°. 6.143/2014). 


