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DECRETO Nº 56, DE 07 DE MARÇO DE 2022 

 

“Dispõe sobre os procedimentos para a 
emissão de Autorização para Supressão 
ou Poda de Árvores isoladas, nativas ou 
exóticas, em área urbana particular.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, tendo como base o que estabelece a 
Lei Municipal nº 32, de 30 de junho de 2011 e a Lei Federal n° 12.651 de 25 de 
maio de 2012, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º – Instituir a Autorização para Supressão ou Poda de Árvores Isoladas em 
lotes urbanos particulares como um dos instrumentos de controle das ações da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente- SEDEMA quanto 
a preservação da qualidade ambiental urbana. 

Parágrafo único - Para efeitos deste decreto considera-se “árvores isoladas” 
aquelas situadas em área antropizada, que apresentam mais de 2 m (dois 
metros) de altura e diâmetro do caule à altura do peito - DAP maior ou igual a 
5,0 cm (cinco centímetros), cujas copas ou partes aéreas não estejam em 
contato entre si ou, quando agrupadas, suas copas superpostas ou contíguas 
não ultrapassem 0,2 hectare. 
 

Art. 2° - A SEDEMA através de análise do Departamento de Licenciamento e 
Fiscalização Ambiental emitirá a Autorização para Corte ou Poda de Árvores 
Isoladas mediante a apresentação da seguinte documentação por parte do 
interessado: 

A) Requerimento específico para Autorização de Supressão ou Poda de árvores 
isoladas em lote urbano, assinado pelo proprietário; 

B) Cópia de documento comprobatório de propriedade do lote no qual será(ão) 
suprimida(s) a(s) árvore(s); 

C) Cópia de documento de identidade do proprietário; 

D) Inventário florestal das árvores a serem suprimidas com anotação de 
responsabilidade técnica- ART; 

E) Proposta de compensação ambiental com plantio de 15 mudas para cada 
árvore nativa suprimida; 
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F) Recolhimento de taxa municipal específica, se houver. 
 

Art. 3° - O Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental procederá 
à análise do requerimento e se manifestará favorável ou não ao requerido 
podendo, para isso, solicitar consulta ao Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente - CODEMA do Município de Santo Antônio de Jesus, assim como, 
outros órgãos da administração pública municipal, estadual ou federal. 

§ 1°- As autorizações serão emitidas nos seguintes casos: 

I – havendo interesse do proprietário para edificação no lote; 

II – havendo necessidade do proprietário do lote em virtude de danos à 
edificação; 

III – caso haja risco à vizinhança; 

IV – caso haja risco ao patrimônio público ou sistemas de infraestrutura; 

V – caso haja riscos à saúde pública. 

§ 2° - Nos casos de corte para fins de edificação, o Departamento de 
Licenciamento e Fiscalização Ambiental deverá exigir comprovante de projeto 
aprovado para o local. 

§ 3° - No caso de danos à edificação causados pela vegetação, ficará a critério 
da fiscalização do Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental a 
confirmação da necessidade da poda ou supressão, podendo o interessado 
anexar laudo com a ART do profissional habilitado, para atestar a ocorrência de 
danos existentes ou iminentes. 
 

Art. 4° - A Autorização para Corte ou Poda de Árvores de que trata este Decreto 
somente será emitida para ações em imóveis urbanos particulares devidamente 
aprovados pelo município. 
 

Art. 5° - No caso de árvores em divisa de lotes, as raízes e os ramos de árvores, 
que ultrapassarem a estrema do prédio, poderão ser cortados, após autorização 
da SEDEMA, até o plano vertical divisório, pelo proprietário do terreno invadido 
devendo, porém, o interessado, apresentar comunicação formal ao 
Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental garantidos os direitos 
de vizinhança estabelecidos na legislação brasileira. 
 

Art. 6° - A supressão ou poda de árvore dentro de lote particular sem a devida 
Autorização implicará na lavratura de Notificação Preliminar ao infrator 
obrigando-o a executar medida de compensação ambiental e multas previstas 
na legislação Estadual, determinada pelo Departamento de Licenciamento e 
Fiscalização Ambiental e aprovada pelo CODEMA. 
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Art. 7° - O Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental ficará 
encarregado da fiscalização e aplicação das sanções determinadas nesta 
Deliberação. 
 

Art. 8° - É expressamente proibido podar, cortar, derrubar, remover ou sacrificar 
as árvores da arborização pública, sendo estes serviços de atribuição específica 
da Prefeitura sendo competência da Secretaria Municipal de Serviços Públicos- 
SESP. 
 

Art. 9° - A Autorização para Corte ou Poda de Árvores de que trata este Decreto, 
não exime o interessado das obrigações pertinentes à legislação nos níveis 
Estadual ou Federal que disponham sobre o assunto. 
 

Art. 10º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
 

Publique-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, 07 de março de 2022. 

 

GENIVAL DEOLINO SOUZA 
Prefeito Municipal 
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