PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Tel.: (35) 3573-1155 - E-mail: meioambiente@montebelo.mg.gov.br

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CORTE E/OU PODA
DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM ÁREA PARTICULAR DA ZONA URBANA
1. Requerimento
Eu, ____________________________________________________________________________, abaixo assinado,
CPF/CPNJ nº _________________________ RG____________________________ Órgão Emissor/UF_______, vem
requerer, junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, autorização para corte de (_______)
árvore(s) da(s) espécie(s): _______________________________ no imóvel de minha propriedade e responsabilidade
localizado

na

Rua/Av.

_______________________________________________________________________,

bairro _____________________________________, nesta cidade de Monte Belo – MG.
IMPORTANTE: O requerente se compromete a substituir as árvores cortadas por outra espécie de porte adequado
para arborização urbana.
* O não cumprimento deste compromisso implicará nas penalidades previstas no Código de Posturas do Município de
Monte Belo e outras leis afins.
Nestes termos. Pede deferimento.
Monte Belo, _____de ____________ de 2018.

Contatos (__) ________-_______ / (__) ________-________

____________________________________
Assinatura do proprietário/responsável

02. Motivo da solicitação:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Tel.: (35) 3573-1155 - E-mail: meioambiente@montebelo.mg.gov.br

03. Parecer Técnico: (

) Deferido

( ) Indeferido

*(

) Calçada ( ) terreno ( ) Outro

Relatório:_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

04 . O Requerente se compromete a plantar: ______ (
______ (
______ (

Data: _______/________/___________

) árvores da(s) espécie(s): ________________________

) árvores da(s) espécie(s): _______________________
) árvores da(s) espécie(s): _______________________

___________________________________________

Assinatura do requerente
OBS: para cada corte de exemplar arbóreo nativo autorizado deverá ser realizado a compensação pela mesma, em
doação ou plantio de mudas arbóreas nativas. Para os exemplares nativos a compensação será de: 07/1.

_____________________________________________________________________________________

5. ANEXAR:



 Cópia da Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física;
 Certidão de Registro de Imóveis da Área;

 Em caso de construção civil, planta de localização e situação assinada por técnico responsável comprovando
a necessidade do corte das árvores.

Juntar este formulário com a documentação solicitada acima e protocolar junto ao protocolo
central na Prefeitura Municipal de Monte Belo.

