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Deliberação Normativa CODEMA nº 001 de 05 de Maio de 2010. 
 
 
 

Estabelece normas técnicas para a supressão, 
corte e poda de árvores situadas em áreas 
urbanas do Município de Itajubá – MG. 
 
 
 

 O Conselho Municipal de Conservação, Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente – 
CODEMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.248, de 06 de Maio de 1999 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 2.473, de 14 de Agosto de 2003 e Lei nº 2.652 de 20 de 
Setembro de 2007. 
 
 Considerando o disposto pela Lei Federal 4.771 de 15 de setembro de 1965, Lei Estadual 
14.309 de 19 de junho de 2002, Deliberação Normativa COPAM 076 de 25 de outubro de 2004 e 
Resolução CONAMA 369 de 28 de março de 2006; e 
 
 Considerando o disposto pelas legislações específicas que tratam dos casos em que são 
previstas a supressão, corte ou poda de espécies imunes de corte e situadas em áreas legalmente 
protegidas; 
 
DELIBERA: 
 
 Art. 1º - Para efeitos desta deliberação normativa, considera-se: 

 

 I - Supressão: Retirada da árvore pela raiz. 

 II - Corte: Incisão da árvore em qualquer altura. 

 III – Poda: Retirada dos galhos laterais e inferiores da árvore mantendo o formato da copa, 

preferencialmente, arredondado. 

 IV - Área de Preservação Permanente: áreas definidas por normas federais e estaduais 

vigentes, cobertas ou não por vegetação. 

 V - Medidas Compensatórias: medidas e ações correlacionadas com aspectos de caráter 

de melhoria ambiental, através das quais se compensa direta e ou indiretamente os impactos 

bióticos, causados pela supressão, corte ou poda da árvore. 

 VI - Anuência: Sob o ponto de vista técnico e jurídico, aceitação e concordância oficial do 

órgão ambiental estadual, no caso, o Instituto Estadual de florestas – IEF, de decisões prévias da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEA. 

 VII – Medidas preventivas: medidas e ações correlacionadas com adoção de técnicas, 

estudos e planos de ação específicos, visando à prevenção de impactos ambientais, em 

consonância com as normas ambientais e legislações vigentes. 
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 Art. 2º - Ficam estabelecidas as normas e procedimentos para a concessão de autorização 

para supressão, corte e poda de espécies situadas em área urbana do Município de Itajubá, em 
conformidade com a legislação ambiental vigente. 
 
 § 1º - As árvores que estão sujeitas aos termos estabelecidos nesta Deliberação Normativa 
são aquelas situadas em área urbana de espécies nativas ou exóticas e as situadas em áreas de 
preservação permanente ou outra legalmente protegida e as rotuladas, por legislação específica 
ou imunes de corte. 
 
 § 2 – Considera-se órgão ambiental competente para autorizar a supressão, corte e poda 

de espécies arbóreas situadas em área urbana do Município de Itajubá a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SEMEA. 
 
 Art. 3º - Para a supressão corte ou poda de espécies situadas em áreas legalmente 

protegidas ou imunes de cortes, deverão ser  observados os critérios e procedimentos dispostos 
pelas legislações específicas aplicadas aos casos, sendo do IEF – Instituto Estadual de Florestas, 
a responsabilidade da concessão destas autorizações ou do município com anuência prévia deste 
órgão e do  CODEMA. 
 
 § 1º - No caso de anuência prévia do IEF, deverá ser encaminhado pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente – SEMEA o processo devidamente formalizado, contendo os 
documentos e informações necessárias, para a análise e emissão do parecer técnico por parte do 
vistoriante. 
 
 Art. 4º - Para se obter a autorização para corte ou supressão e poda de árvores no 
município, tanto no interior quanto no passeio dos imóveis, deverá ser aberto um processo 
administrativo específico na Prefeitura Municipal, sendo necessária a apresentação dos seguintes 
documentos: 
                       
 I – Pessoa Física: Dentro do imóvel: Cópia da Escritura do imóvel, CPF, Carteira de 

Identidade, e IPTU quitado e preenchimento do requerimento na Seção de Protocolo da Prefeitura; 
Fora do imóvel: Cópia do CPF, Carteira de Identidade, comprovante de residência e 
preenchimento do requerimento na Seção de Protocolo da Prefeitura. 
 
 II – Pessoa Jurídica: Enviar um ofício em papel timbrado da empresa, assinado pelo seu 
representante legal. 
 
 Art. 5º - Em caso de supressão e corte autorizado de árvore e demais formas de 

vegetação reconhecidas como de utilidade para o solo que revestem, deverá ser feita a reposição 
no próprio local em que se situam ou em local próximo, de acordo com os critérios definidos pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEA. 
 
 Art. 6º - Na impossibilidade da reposição nos termos do artigo 5º, o responsável pela 

supressão em caráter compensatório deverá doar ao Viveiro do Horto Florestal Anhumas, mudas 
enquadradas nos seguintes padrões: 
 
 I - em se tratando de árvore com menos de 3,0 metros de altura, deverão ser fornecidas 10 

(dez) mudas por árvore suprimida ou cortadas; 
 
 II - em se tratando de árvore com mais de 3,0metros de altura, deverão ser fornecidas 10 

(dez) mudas por árvore suprimida, estas mudas deverão ter altura de no mínimo 1,5 (hum metro e 
meio) de altura; 
 
 III - em se tratando de supressão de plantação de eucaliptos, com finalidade de 

comercialização de madeira ou carvão de madeira ou lenha o requerente deverá procurar o 
Instituto Estadual de Florestas – IEF; 
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 IV - em se tratando de árvore de expressiva beleza cênica ou especial valor cultural e 

paisagístico, deverão ser fornecidas 10 (dez) mudas por árvore suprimida, da mesma espécie; 
 
 V - em se tratando de espécie imune de corte, deverão ser fornecidas 20 (vinte) mudas por 

árvores suprimida, da mesma espécie, com tamanho superior a 1,5 (hum metro e meio) de altura; 
 
 VI- em se tratando de supressão de floresta plantada, com finalidade de consumo próprio 

ou comercial, será cobrada 01 (uma) dúzia de mourão de eucalipto (padrão comercial) por 
Requerimento, ou o produtor que provar que é para consumo dentro da propriedade e que não 
tenha condições financeiras ficará isento da medida compensatória.  
 
 Parágrafo Único – Para a poda de árvore não haverá reposição ambiental, apenas 

abertura de processo conforme previsto no Art. 4º e vistoria por parte da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SEMEA. 
 
 Art. 7º - As mudas previstas no Art. 5º deverão ser preferencialmente de espécies nativas, 
com pelo menos 1,5m (um metro e cinqüenta centímetros) de altura e em boas condições 
fitossanitárias, ou ainda, espécies frutíferas ou ornamentais. 
 
 Parágrafo Único – todas as medidas mitigadoras e compensatórias propostas deverão ser 

justificadas tecnicamente. 
 
 Art. 8º - Caso o requerente comprove a impossibilidade econômica para o fornecimento 
das mudas poderá ser dispensado do cumprimento desta medida compensatória, a critério da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA e do CODEMA, mediante a execução 
obrigatória de atividades voluntárias voltadas para proteção e conservação ambiental. 
 
 Art. 9º - A inexecução total ou parcial das medidas mitigadoras, compensatórias e 

preventivas, dentro dos prazos estabelecidos e demais determinações apresentadas em parecer 
técnico ou advertência formal, ensejará na remessa do processo ao Ministério Público, para 
execução das obrigações, sem prejuízo das demais sanções legais. 
 
 Art. 10 - A reposição ambiental devida ao Município por empreendedores que implique no 
fornecimento de 30 (trinta) ou mais mudas de espécies arbóreas, poderá ser revertida em 
fornecimento de outros materiais, equipamentos ou bens que contribuam para o melhor 
aproveitamento das áreas verdes municipais e/ou incremento das ações de educação ambiental 
promovidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA. 
 
 Art. 11 - O plantio de árvores nos passeios públicos do Município, deverá ser executado 

observando a faixa reservada ao trânsito de pedestres, segundo orientação de um técnico da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA. 
 
 Art. 12 - Nos casos de plantio de árvores para a composição paisagística de novas 
edificações, o plantio das mudas, sua prévia obtenção e posterior conservação constituem-se 
responsabilidade do proprietário do terreno. 
 
 Art. 13 - Deverão constar nos projetos arquitetônicos, de engenharia e paisagísticos das 

edificações as seguintes indicações: 
 
 I - as espécies de árvores a serem plantadas e sua localização; 
 
 II - o espaçamento longitudinal a ser mantido entre as árvores plantadas; 

 
 III - o distanciamento entre as árvores plantadas das esquinas, postes de luz e similares. 

 
 IV - processo de irrigação e iluminação nos casos de jardins internos. 
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 Parágrafo Único - Para a escolha das espécies e para a definição do local devera ser 

consultado um responsável técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para dirimir dúvidas 
e dar assessoria técnica. 
 
 Art. 14- As autorizações para corte, supressão ou poda de árvore, serão expedidas pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMEA, após a formalização de processo e concessão 
de parecer técnico ambiental favorável à atividade pretendida. 
 
 Parágrafo Único – O parecer a que se refere o caput deste artigo deverá ser emitido pelo 
técnico responsável (técnico ambiental, com graduação e ou especialização na área ambiental) 
pelo processo, após realização in loco e cumprimento das demais exigências estabelecidas  nesta 

deliberação. 
 
 Art. 15 - Em caráter emergencial, havendo risco iminente de degradação ambiental, 

especialmente da flora e fauna, bem como, da integridade física de pessoas, a emissão da 
autorização para corte, supressão ou poda da árvore não dependerá da formalização prévia de 
processo, sendo necessária somente uma comunicação oficial endereçada à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente – SEMEA. 
 
  § 1º - O caráter emergencial que trata o caput deste artigo deve ser evidenciado pela 

emissão de manifestação oficial da Defesa Civil, no caso de riscos à integridade física das 
pessoas e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no caso de risco iminente de degradação 
ambiental. 
 
 § 2º - Após a realização da atividade, seja o corte, poda ou supressão, fica o interessado 

obrigado a, imediatamente, formalizar processo na Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
SEMEA, de acordo com o disposto nesta Deliberação Normativa, para tanto, limitando-se o prazo 
máximo de 10 (dez) dias após a consolidação da atividade. 
 
 § 3º - No caso de constatação do não caráter emergencial da atividade, bem como, a não 
formalização do processo, o interessado, bem como o responsável pela manifestação sofrerá as 
sanções administrativas e o fato será comunicado ao Ministério Público, para apuração e 
configuração do ilícito penal. 
 
 Art. 16 - Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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