
Dr. Robson Willians da Costa Silva
Núcleo de Arborização Urbana/SEDEMA

Responsabilidades do 
credenciado
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PODAS



REQUERIMENTO DE SERVIÇOS
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PODA

População - Via 156/instituições (ofício)
Ou

Indeferimento do processo de supressão
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Após a contratação:

Ligar na SEDEMA pedindo 
a autorização com o 
número do protocolo do 
156;

Autorização com o nome 
do solicitante, do 
credenciado, espécie da 
árvore, número de árvores 
a ser podada (3 vias: 
solicitante, credenciado e 
SEDEMA)
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EXECUTAR APENAS

I - poda de formação: é aquela efetuada em árvores jovens,
que necessitam condução para adequada formação de copa;

OU

II - poda de correção: é aquela efetuada para correção de
eventuais desvios de copa, injúrias mecânicas ou
fitossanitárias, sendo consideradas como tais:

a) poda de equilíbrio;

b) poda de levantamento de copa;

c) poda de limpeza de galhos secos ou doentes.

E SOMENTE O NÚMERO DE PODAS AUTORIZADAS
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SUPRESSÃO



REQUERIMENTO DE SERVIÇOS
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Protocolar cópias dos documentos no Centro Cívico (andar T2):
• Matrícula do imóvel;
• Capa e contra capa do IPTU;
• Documento com foto do proprietário ou procurador;
• Croqui de localização;
• Caracterização botânica com ART (interna/isolada)
• Projeto aprovado e alvará da SEMOB
• Laudo de Eng. Civil com ART

SUPRESSÃO
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PROTOCOLO

Até 60 
dias para 
vistoria
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Comunicado com aviso de recebimento

Ou aguarda a poda ou contrata um 
credenciado (aqui está o mercado)
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Ou aguarda o corte ou contrata um 
credenciado (aqui está o mercado)
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Após a contratação da supressão:

Ligar na SEDEMA pedindo a autorização com o 
número do protocolo de supressão;

Fazer uma vistoria se você tem condições técnicas 
para realizar o serviço;

Autorização com o nome do solicitante, do 
credenciado, espécie da árvore, número de árvores 
a ser podada (3 vias: solicitante, credenciado e 
SEDEMA)

Se estiver na dúvida de qual árvore está autorizado 
a cortar – ligue para o técnico da SEDEMA
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INFRAÇÕES
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Solicitante: Multa (tipo de infração + nº 
de infrações)

Credenciado: 
DESCREDENCIAMENTO
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RESÍDUOS
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Os resíduos é total responsabilidade do 
solicitante/credenciado

Irregularidades na destinação ambientalmente 
correta dos resíduos gerados pelo credenciado: 
DESCREDENCIAMENTO

Disposição de resíduos nos ecopontos: até 1 m³

Alternativas:

Criação de associação

Acordo com produtores rurais 
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ÉTICA PROFISSIONAL
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Obrigado pela atenção


