AUTORIZAÇÃO PARA CORTE, PODA
E / OU PLANTIO DE ÁRVORES
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PETIÇÃO Nº

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
NOME:

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
RG:

CPF/CNPJ:

EMAIL:

ENDEREÇO PARA VISTORIA:

BAIRRO:

PONTO DE REFERÊNCIA:

CEP:

ENDEREÇO PARA NOTIFICAÇÃO:

BAIRRO:

TELEFONE:

CELULAR:

SOLICITAÇÃO
CORTE DE ÁRVORE EM VIA OU ÁREA PÚBLICA

PODA DE ÁRVORE EM VIA OU ÁREA PÚBLICA

CORTE DE ÁRVORE EM ÁREA PARTICULAR

PODA DE ÁRVORE EM ÁREA PARTICULAR

PLANTIO DE ÁRVORES PELA EMPAV

TRANSPLANTE DE ÁRVORES

JUSTIFICATIVA:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO REFERENTE À ÁREA PARTICULAR
Eu: ______________________________________________________ portador do RG nº ______________________
CPF nº _____________________ na condição de proprietário ou representante legal da propriedade, DECLARO sob as
penas da lei, que a(s) área(s)/propriedade(s), que são de objeto de análise de plantio, poda, transplante, corte e supressão
de árvores isoladas NÃO estão sob efeito de embargos, interdições, e/ou outros impedimentos judiciais e administrativos
perante aos órgãos competentes, ambientais ou não.
Declaro, ainda, estar ciente que a eventual demonstração posterior de incorreção ou inveracidade nessa informação por
mim prestada, poderá ocasionar a cassação de licença, autorizações, dispensas e outros atos a serem expedidos pela
Secretaria de Meio Ambiente e pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA.

_____________________________________________
PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL
DECLARO sob as penas da lei que as informações prestadas são verdadeiras e que estou ciente de que a falsidade na
prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do código penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e
multa), c/c artigo 3º da lei de crimes ambientais, c/c artigo 19, parágrafo 3º, item 5, do decreto 39424/98, c/c artigo 19 da
resolução CONAMA 237/97.
Juiz de Fora, ____ de _________________ de ________.

_____________________________________________
PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA(S)

Cod. 253

EM

EM
CONFERI TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS

___________________________________________
REQUERENTE

___________________________________________________
SERVIDOR DO JF INFORMAÇÃO / CARIMBO

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

I – CORTE DE ÁRVORE EM VIA OU ÁREA PÚBLICA
1 - Formulário corretamente preenchido.
II – CORTE DE ÁRVORE EM ÁREA PARTICULAR
1 - Cópia da folha de rosto do carnê de IPTU do imóvel;
2 - Cópia do documento de posse do imóvel: escritura, contrato de compra e venda ou
registro do imóvel;
3 - Cópia da carteira de identidade e/ou CPF do solicitante.
Para condomínios e loteamentos:
1 - Cópia da identidade do solicitante ou síndico;
2 - Abaixo-assinado contendo assinatura da maioria dos condôminos ou ata da reunião
na qual foi acordado o corte.
Para imóvel alugado ou de terceiros:
1 - Cópia do documento de identidade do solicitante e do proprietário do imóvel;
2 - Autorização por escrito do proprietário do imóvel, informando que está de acordo
com o procedimento e com possível compensação ambiental;
3 - Cópia da folha de rosto do carnê do IPTU do imóvel.
OBS.: Caso o cidadão queira efetuar o corte da árvore por motivo de construção
ou ampliação de edificação, fica o solicitante ciente de que poderá ser solicitada
a apresentação da cópia do projeto de construção ou ampliação aprovado pela
Prefeitura ou protocolo de entrada de solicitação de aprovação deste.
III – PODA DE ÁRVORE EM VIA OU ÁREA PÚBLICA
1 - Formulário corretamente preenchido.
IV – PODA DRÁSTICA DE ÁRVORE EM ÁREA PARTICULAR (RETIRADA DE MAIS
DE 50% DA COPA DA ÁRVORE)
1 - Cópia da folha de rosto do carnê de IPTU do imóvel;
2 - Cópia do documento de posse do imóvel: escritura, contrato de compra e venda ou
registro do imóvel;
3 - Cópia da carteira de identidade do solicitante.
V – PLANTIO DE ÁRVORES PELA EMPAV
1 - Formulário corretamente preenchido.

DESPACHO (RESERVADO À PJF)
DEFERIDO

Cód. 253

INDEFERIDO

EM

_________________________________________________
ASSINATURA / CARIMBO
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