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PROJETO DE ARBORIZAÇÃO 

Documentos necessários no caso de abertura de processo administrativo exclusivo de 
arborização junto à SMARHS: 

 
DOCUMENTOS GERAIS 

01 Taxa de expediente paga. 

02 
Cópia da carteira de identidade e CPF do proprietário, Contrato Social e CNPJ 

quando Pessoa Jurídica. 

03 Procuração do representante legal, reconhecida em cartório, se for o caso. 

04 Cópia da escritura autenticada para comprovar que o requerente é o proprietário. 

05 Certidão de quitação do IPTU. 

 

PARA AVALIZAÇÃO DO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO 

01 

Três cópias do projeto de arborização, com indicação do loteamento ou 
construção, inteiras, sem emendas, dobradas e assinadas pelo proprietário e por 
arquiteto, agrônomo ou engenheiro florestal responsável pelo projeto, contendo: 

a) Carimbo (ou Quadro) em conformidade com a ABNT NBR 6492/1992; 

b) Escala compatível com o tamanho do empreendimento, preferencialmente a 
mesma do projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Urbanismo; 

c) Áreas “non aedificandi”, cursos d’água, rios, canais e lagoas; 

d) Quadro informativo da área total da gleba ou terreno, do número e da área total 
dos lotes, da área e metragem linear do sistema viário, das praças, das áreas de 
reservas e das áreas institucionais, quando houver; 

e) Vias de acesso e circulação, inclusive as contíguas a todo o perímetro, 
quadras, lotes com suas respectivas categorias, áreas de reserva, praças e áreas 
institucionais com todas as dimensões, devidamente cotadas no seu 
desenvolvimento geométrico, áreas e numerações; 

f) Planta de situação esquemática, que compreenda a região onde o terreno 
estiver localizado e os logradouros públicos vizinhos, com a configuração do 
terreno em questão e seus confrontantes; 

g) Indicação do local de plantio das árvores ou outras tipologias vegetais com 
especificação (nome vulgar e científico); 

h) Detalhamento da altura mínima das mudas, dimensões dos berços, dimensões 
das golas e procedimentos para preparo e plantio das mudas; 

i) Detalhamento das larguras de calçadas, canteiros e outros, com indicação das 
distâncias entre o local de plantio e o limite das construções e do meio-fio; 

j) Indicação de fiação suspensa e subterrânea existente e a ser implantada. 

Obs.: Poderá ser apresentado memorial descritivo anexo a planta de arborização 
para detalhamento dos tópicos apresentados anteriormente. 

02 Cópia em meio digital (CD) do projeto do item (1). 

03 Uma cópia do projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Urbanismo 

04 Cópia da anotação de responsabilidade técnica (ART) para o projeto apresentado. 


