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Deliberação Normativa CODEMA nº 02 de 27 de abril de 2018 

 

 

Estabelece os critérios de poda e supressão de 

árvores isoladas em área pública e dá outras 

providencias. 

 

 

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, no uso das 

atribuições que lhe conferem o art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 67, de 27 de março 

de 2012 e o Art. 2º da Lei Municipal nº 1980/2013 e considerando: 

 

 O disposto na Lei Complementar nº 67/2012. 

 O convênio de cooperação técnica celebrado entre o Estado, através da SEMAD, e o 

Município, através da Secretaria de Meio Ambiente, para licenciamento e fiscalização 

de atividades. 

 A competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local. 

 O disposto no art. 19º Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 1.905, de 12 de agosto de 

2013. 

 A falta de critérios técnicos e específicos para efetuar supressão e podas de árvores 

isoladas em área pública; 

 

DELIBERA: 

 

Art. 1º Deverá ser estabelecido um manual técnico de poda e supressão de árvores 

isoladas em área pública no Município de Brumadinho. 

 

§1º Todo profissional integrante da equipe especializado da SEMA para execução de 

supressão e poda de árvores isoladas em área pública, deverá ser treinado de acordo com 

manual técnico de poda e supressão de árvores isoladas em área pública no Município de 

Brumadinho. 

 

Art. 2º Toda solicitação de poda de indivíduos arbóreos isolados em área pública, não 

necessitará de laudo técnico ambiental, sendo direcionado diretamente para a equipe 

especializada da SEMA para execução dos serviços de poda e supressão de árvores isoladas 

em área pública. 

 

§1º De acordo com inciso IX do capítulo 1 da Resolução conjunta SEMAD/IEF nº 

1905, de 12 de agosto de 2013, poda é método de interferência na forma e crescimento de 

uma árvore, por meio de corte eventual de galhos desde que não implique na morte do 

indivíduo arbóreo, efetuada dentro das especificações técnicas consagradas; 

 

§2º Não será permitido a execução de poda drástica em área pública sem viabilidade e 

laudo técnico ambiental autorizativo; 

 

           Art. 3º Toda solicitação de supressão de indivíduos arbóreos isolados em área pública, 

será encaminhado para o setor técnico desta secretaria, necessitando de laudo técnico 
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autorizativo para execução dos serviços. 

             

            §1º A autorização deverá ser expedida com identificação do indivíduo arbóreo a ser 

suprimido e indicação do plantio de 2 mudas de espécies nativas e ou exótica adequadas para 

arborização urbana por cada espécime a ser suprimido e deverá ser plantada em local ou área 

pública viável para reposição florestal, de acordo com viabilidade técnica locacional a ser 

executada pelo requerente. 

 

            §2º Toda solicitação de supressão de indivíduos arbóreos considerados de preservação 

permanente e ou imunes de corte, deverão seguir a legislação específica vigente. 

 

           Art. 4º Toda execução de poda efetuada pela CEMIG, será de inteira responsabilidade 

da mesma, devendo ser fiscalizada pelo Município de acordo com legislação vigente. 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Daniel Hilário Lima Freitas 

Presidente do CODEMA 

 

 

 

 

Brumadinho, 27 de abril de 2018. 
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