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Estado do Rio Grande do Sul 
Poder Executivo do Balneário Pinhal 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
“Uma Praia de Todos” 

 
Orientação para abertura de Processo  

Autorização para Poda, Supressão ou Transplante 

 
Dados de identificação requerente: 
Nome:  CPF: 

Rua: Número: 

Bairro: Telefone: 

Localização da árvore: 
Área privada (Terreno particular)   Área Pública   
 

Mesmo endereço do solicitante:   (   ) sim   (   ) não Se não, especificar: 
Rua: Número: 

Bairro: Telefone: 

Autorização solicitada: 
Poda:   Supressão:   Transplante  
 

Descrição dos exemplares: 
Quantidade:   Possível identificação das árvores:  

 

 
 
Motivo da solicitação: 
 Quando comprovado que as raízes estão causando danos às calçadas, muros, fundações, paredes ou 

canalizações. 
 Quando tronco ou as raízes estiverem desvitalizados ou o estado fitossanitário. 
 Quando pelo porte elevado, estiverem prejudicando a rede elétrica, telefônica ou obstruindo via pública. 
 Em terreno a ser edificado, quando a supressão ou poda for indispensável à realização da obra*. 
 Quando pelo plantio irregular a sua propagação prejudique o desenvolvimento de árvores vizinhas. 
 Quando se tratar de espécie inadequada ou invasora, com propagação prejudicial à saúde. 
 Constituir-se em risco eminente de queda/ tombamento sobre pessoas ou benfeitorias 
 Quando o estado fitossanitário da árvore justificar**. 
 Quando houver queda por ação de fenômenos naturais (ventos). 
 Outro motivo: 
* Quando a solicitação de poda, supressão ou transplante for por motivo de obra é obrigatório apresentar cópia do 
projeto arquitetônico protocolado ou aprovado pelo município e croqui identificando na planta baixa a localização do(s) 
espécime(s) a ser(em) podado(s), suprimido(s) ou transplantado(s); 
** Quando for atestada a condição fitossanitária do espécime vegetal é obrigatório anexar laudo de técnico habilitado; 
 

Documentação necessária 
Quando o proprietário protocola a solicitação: 
• Cópia do documento de identificação com foto; 
• Comprovante de propriedade ou posse do imóvel. 
 

Quando terceiros protocolam a solicitação: 
• Cópia do documento de identificação com foto; 
• Comprovante de propriedade ou posse do imóvel. 
• Autorização assinada pelo proprietário. 

 
_____________________________   Balneário Pinhal, ______ de ____________ de 20__ 
      Assinatura do Requerente 

 


