
  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
DEPARTAMENTO DE PESQUISA E MONITORAMENTO 

 

* A Legislação da SMMA pode ser acessada no link: https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/legislacao-smma/347.  
* Guia de pagamento, Formulários e Termos de Referência da SMMA podem ser acessados no link:  

https://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/formularios-de-solicitacao-de-licenciamento-ambiental/339 
 

                                                                                                                                                                                                     1/2 

 
DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA 

REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO (ARP/ARV) – Portaria SMMA Nº 10/2012 
 

 
A partir do dia 20/09/2019, somente serão aceitas as solicitações que atenderem às condições 
estabelecidas neste formulário.  

DOCUMENTOS: 
1. Documentos do solicitante: 

Se pessoa física: RG e CPF do proprietário (cópia simples); 
Se pessoa jurídica: Contrato social e última alteração ou Ato Constitutivo, RG e CPF do dirigente 
(cópias simples);  
Se representante legal: procuração (simples com firma reconhecida em cartório e específica 
para corte das árvores) e cópia simples do RG e CPF do procurador; 
Se condomínio:  
a) RG e CPF do síndico (cópia simples),  
b) cópia da ata de eleição ou posse do síndico; 
c) cópia do abaixo assinado ou da ata de aprovação do corte e/ou poda da(s) árvores(s), 
contendo 50% mais um dos condôminos, devendo constar mencionado no documento:  
- Número de árvores, com a nominação/identificação da espécie, se possível; 
- Indicação para cada árvore solicitada, qual é o pedido para a SMMA, se corte ou poda, etc. 

2. Formulário próprio devidamente preenchido e assinado pelo proprietário, ou seu representante 
legal, ou responsável técnico.  

3. Comprovante de recolhimento de Taxa de Licenciamento Ambiental (Guia de Recolhimento);  
4. Cópia da capa do Talão do IPTU. Não constando no IPTU o nome do atual proprietário, 

apresentar registro geral do imóvel atualizado (validade 180 dias); 
5. Croqui indicando a localização das árvores, quando se tratar de mais de UMA árvore, assinado 

pelo solicitante ou responsável técnico. 
6. Se preceder execução de obra: cópia do Alvará de Construção. 
7. A SMMA poderá solicitar outros documentos e/ou informações complementares, sempre que 

entender necessário. 
 
 
OBS. 1: Informamos que todos os DOCUMENTOS apresentados serão arquivados junto a solicitação.  
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REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA  
 REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO – ARP/ARV 

 
(    ) Pessoa Física - PF                           (    ) Pessoa Jurídica - PJ  

Nome Completo/Razão Social: 
 
CPF/CNPJ: 

Endereço Completo do imóvel objeto da solicitação 
R.                                                                                                                                       Nº   
                                       
Complemento: 
 

Bairro: Indicação Fiscal: 

Ponto de Referência: 
 
Tipo de Utilização do imóvel:  
  Residencial          Comercial         Industrial         Comunitário      Outros. Qual? 
Responsável Técnico (se for o caso) 
Nome Completo: 
Órgão de Registro de Classe Profissional: Nº de Registro: 

Telefone: E-mail: 

No caso de corte de árvores: Poda ou corte Porte Quantidade 

 AR Araucárias □Poda □Corte   

 EU Eucaliptus □Poda □Corte   

 CO Coníferas □Poda □Corte   

 FO Outras folhosas □Poda □Corte   

 PA Palmeiras □Poda □Corte   

 PI Pinus □Poda □Corte   

Motivos de poda ou corte: 

 AC Acesso  PV Prejudicando vizinhos 

 CO Construção civil ou terraplanagem  QU Queda natural 

 MU Construção de muro  RA Rachadura de paredes, muros ou calçadas 

 EN Entupimento de calhas ou esgoto  RI Riscos materiais ou físicos 

 MO Morte natural  EC Exploração comercial 

 IN Interceptando fiação elétrica / telefônica 

Informações Complementares: 
 
 

Curitiba,       de                       de 20   . 

 
 

_____________________________ 
                      Assinatura do solicitante                ou  

 
______________________________________ 

Assinatura do responsável técnico 
 

** As assinaturas no formulário devem ser iguais as assinaturas constantes nos documentos de identidade 
apresentados e anexados em cópia. 


