
DECRETO Nº 17.232, DE 26 DE AGOSTO DE 2011. 
 
 
 

Dispõe sobre os procedimentos para 
supressão, transplante ou podas de 
espécimes vegetais;  altera o § 1º do 
art. 2º  do Decreto nº 8.186,  de 7 de 
março de 1983; e revoga os Decretos. 
n. 10.237, de 11 de março de 1992; 
10.258 de 3 de abril de 1999;  e 15.418 
de 20 de dezembro de 2006. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, no uso das 
atr ibuições que lhe confere os incisos II e IV do artigo 94 da Lei Orgânica 
do Munic ípio, 
 
 

D E C R E T A:  
 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º  À Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Smam) ca-

be analisar a viabilidade de supressão, o transplante e a poda de vege-
tais no Município de Porto Alegre, mediante requerimento do interessado. 

 
Art. 2º   A supressão, o transplante e a poda de vegetais, 

quando cabíveis, deverá ser precedida de autorização emit ida pela 
Smam, observada a nidif icação habitada. 

 
Parágrafo único.   Constatada a presença de nidif icação habi-

tada nos vegetais a serem remov idos, transplantados ou podados, es tes 
procedimentos deverão se adiados até o momento da desocupação dos 
ninhos, sob pena de nulidade da respectiva autorização, salvo em casos 
de urgência, pela manifesta ruína de espécies vegetais  arbóreos em de-
corrência de caso fortuito, ou pela conclusão de parecer técnico de serv i-
dor da Smam, sem prejuízo do adequado manejo.  

 
Art. 3º  A supressão de vegetais dec larados imunes ao corte 

por legis lação Estadual ou Federal dependerá de análise do respectivo 
órgão responsável. 
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CAPÍTULO II  
DAS COMPENSAÇÕES 

 
Art. 4º  A supressão de vegetais deverá ser ambientalmente 

compensada. 
 
§ 1º  Fica o transplante mal sucedido de espécimes vegetais 

também considerado supressão. 
 
§ 2º   A compensação dar-se-á através de plantio de espécies 

vegetais nativas preferencialmente no  imóvel em que se deu a supressão 
ou o transplante, conforme quant idades prev istas no Anexo I e especif i-
cações constantes  no Anexo II deste Decreto. 

 
§ 3º   Na impossibil idade de efetuar o p lantio no imóvel em que 

se deu a supressão ou o transplante, a compensação poderá ser execu-
tada prior itariamente no entorno ou no bairro do empreendimento .  

 
§ 4º   A cr itér io da Smam, o plant io compensatório a que se re-

fere o § 1º poderá ser convertido, isolado ou cumulativ amente, em:  
 
I – serv iços de manejo da arborização pública; 
 
II – execução de obras ou serv iços para implantação, urbani-

zação e manutenção de áreas verdes públicas; 
 
III – entrega de mudas a Smam, conforme espec if icações 

constantes no Anexo II;  
 
IV – fornec imento de materia is, equipamentos ou serv iços a 

serem util izados no manejo e gestão da vegetação localizada em áreas 
públicas; 

 
V – projetos de educação ambiental desenvolv idos pela 

Smam; 
 
VI – destinação de áreas para conservação da biodiversidade; 

e 
 
VII – em casos excepcionais, pecúnia, que reverterá para o 

Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente.  
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§ 5º   O custo de 1 (uma( muda de árvore plantada, para efeito 
de conversão, f ica f ixado em 20 (v inte) Unidades Financeiras Municipais 
(UFMs). 

 
§ 6º  A conversão de compromissos de plantio acima de 300 

(trezentas) mudas será avaliada por comissão específica para este f im,  
nomeada pelo Secretário Municipal  do Meio Ambiente.  

 
Art. 5º  Os vegetais suprimidos em logradouros públicos, de-

verão ser preferencialmente substi tuídos, de acordo com as  normas de 
plantio estabelecidas  pelo Plano Diretor de Arborização Urbana.  

 
§ 1º   Não havendo espaço adequado no mesmo local, o plantio 

será realizado no entorno, de forma a manter a densidade arbórea das 
adjacências. 

 
§ 2º   Nos casos em que a supressão decorrer de obras de in-

teresses particular, as despesas correlatas  com o plantio deverão ser pa-
gas pelo interessado. 

 
§ 3º  Os vegetais tombados por decreto municipal, que este-

jam colocando em risco a população, verif icado por laudo técnico da 
Smam, poderão ser suprimidos, sendo subst ituídos por outro da mesma 
espécie. 

 
§ 4º   No caso de impossibil idade da substituição prev ista no § 

3º, o vegetal deverá ser remov ido e posteriormente dev erá ser solic itado 
pela Smam o seu destombamento.  

 
Art. 6º  Em obras ou ativ idades privadas, sujeitas ao procedi-

mento de licenc iamento ambiental municipal, a compensação vegetal tr a-
tada neste Decreto poderá ser definida em critér ios  próprios na compe-
tente licença, uti l izando-se como parâmetros mínimos as quantidades 
prev istas no Anexo I, sem prejuízo do disposto no art.  4º. 

 
Art. 7º   A compensação de que trata o art. 4º será f irmada 

através de Termo de Compensação Vegetal (TCV).  
 
§ 1º  Somente poderá haver intervenção no vegetal após ter 

s ido f irmado o TCV. 
 
§ 2º   O TCV conterá, no mínimo:  
 
I – nome do requerente/compromitente; 
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II – o número do processo administrativo; 
 
III – a compensação determinada, expressa de forma detalha-

da; 
 
IV – no caso de conversão em plant io e demais ativ idades de 

manejo da arborização pública, a obrigação de serem os serviços execu-
tados sob a responsabilidade de profiss ional habilitado, com Anotação de 
Responsabil idade Técnica (ART);  

 
V – número da Autorização Especial que gerou a compensa-

ção, quando for o caso; 
 
VI – no caso de conversão em plantio, a obrigação de serem 

os plantios  mantidos pelo período mínimo de 1 (um) ano; e 
 
VII – pena administrativa de multa simples indiv idualizada pa-

ra cada obrigação constante do TCV, no valor igual ao da conversão pe-
cuniária da compensação. 

 
§ 3º   Mediante decisão fundamentada,  a Smam poderá prorro-

gar o prazo para execução das obrigações constantes por até igual perío-
do do prazo original  imposto no TCV.  

  
CAPÍTULO III  

DA SUPRESSÃO 
 
Art. 8º   A supressão de vegetais, nativos  ou exóticos, poderá 

ser autorizada pela Smam através da expedição de documento denomina-
do Autorização Espec ial de Remoção Vegetal (AERV).  

 
§ 1º   Somente será expedida a AERV mediante  apresentação 

de laudo técnico de supressão vegetal e manifestação técnica fundamen-
tada.  

 
§ 2º   Para supressão cuja justif icativa não decorra de constru-

ção civ il não é necessário laudo técnico ou ART, salvo quando em quan-
tidade superior a 8 (oito) espéc imes. 

 
§ 3º  Constatada a existênc ia de vegetais  em situação de r isco 

de queda ou quando seu estado fitossanitário justif icar, localizados em 
terrenos privados, poderá o proprietár io ser notif icado para suprimi- lo.  
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§ 4º  A supressão de que trata o § 3º poderá ser executada 
pela Smam, em situações devidamente justif icadas. 

 
§ 5º  Em situações de risco à população, em áreas onde os 

equipamentos da Smam não podem ter acesso ou onde a operação de 
supressão coloque em r isco a vida humana ou propriedades, pelas cond i-
ções urbanas de habitações ou infraestrutura irregulares, a Defesa Civ il 
Munic ipal, com o apoio dos  órgãos da administração direta e indireta  do 
munic íp io, propiciará as condições necessárias ao trabalho da Smam. 

 
Art. 9º   No laudo técnico de supressão vegetal prev isto no § 

1º do art. 8º deverá constar, no mínimo: 
 
I – descrição botânica do vegetal a sofrer a supressão, enfat i-

zando a sua situação atual, além de dados dendrométricos de al tura, d i-
âmetro do tronco e diâmetro de projeção de copa, no s istema métr ico, e 
condições f itossanitárias; 

 
II – apresentação de registro fotográfico e ilustrações em plan-

ta baixa e perfis (cortes), contemplando as dimensões de projeção de ra-
mos e a interferência com a ocupação; 

 
III – demarcação dos vegetais em planta de levantamento pla-

nialt imétr ico, integrando o processo adminis trativo em tramitação na Pre-
feitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), quando for o caso; 

 
IV – manifestação sobre a presença de ninho ou ninhada de 

aves sobre os vegetais ; e 
 
V – indicação dos dados do responsável técnico, tais como o 

nome, telefone para contato, endereço e o número de registro no conse-
lho de classe e respectiva ART. 

 
§ 1º   O laudo e anexos devem ser assinados e todas as folhas 

devem ser rubricadas. 
 
§ 2º   Todos os profissionais que assinam o laudo devem apre-

sentar a respectiva ART. 
 
§ 3º  O laudo deve ser encaminhado ao processo administrat i-

vo, através de ofíc io do proprietár io do imóvel ou de seu representante 
legal.  
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CAPÍTULO IV 
DO TRANSPLANTE 

 
Art. 10.   O transplante de vegetais, nativos ou exóticos, pode-

rá ser autorizado pela Smam através da expedição de documento deno-
minado Autorização Especial de Transplante de Vegetais (AETV).  

 
§ 1º  Somente será expedida a AETV mediante manifes tação 

técnica fundamentada. 
 
§ 2º   Para a concessão de AETV será necessária a apresenta-

ção de laudo técnico de transplante elaborado por profissional dev ida-
mente habilitado mediante ART de laudo e execução, conforme exigên-
cias da Smam. 

 
§ 3º   É obrigatório o monitoramento dos  vegetais transplanta-

dos por profissional habilitado, com a apresentação de ART, por prazo 
não infer ior a 12 (doze) meses, devendo ser apresentados relatór ios pe-
r iódicos informando as condições do vegetal transplantado e do local de 
destino do mesmo, acompanhados de registro fotográfico. 

 
§ 4º   Os vegetais indicados para transplante deverão ser des-

tinados preferenc ialmente para o mesmo imóvel; na impossibil idade de 
fazê-lo, caberá ao interessado sugerir outro local, em área no Munic ípio 
de Porto Alegre; e  em se tratando de área pública, deverá o responsável 
anexar planta de local de destino e o aceite do setor competente.  

 
§ 5º   Quando a sol ic itação de transplante não for mot ivada por 

execução de obras, a cr itér io técnico, poderão ser dispensados laudo e 
monitoramento descri tos no § 3º, sem prejuízo da compensação ambien-
tal, no caso de insucesso. 

 
§ 6º   Considera-se insucesso, o vegetal transplantado que pe-

recer até o prazo de 12 (doze) meses, contados do dia da realização do 
transplante vegetal.  

 
§ 7º   No caso de insucesso do transplante, o interessado de-

verá proceder à compensação ambiental, como se supressão vegetal fos-
se, observando o dobro do disposto no Anexo I.  

 
Art. 11.   Para análise do requerimento para Autorização Espe-

cial de Transplante de Vegetais  (AETV) a Smam poderá exigir  a apresen-
tação de laudo técnico de viabilidade de transplante vegetal contendo, no 
mínimo: 
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I – ident if icação e qualif icação do administrado requerente; 
 
II – indicação dos dados do responsável técnico, tais como o 

nome, telefone para contato, endereço, número de registro no conselho 
de classe, e a respectiva ART de laudo técnico, execução e monitoramen-
to de transplante por 12 (doze) meses; 

 
III –  descrição suc inta do projeto, quando for o caso, e justif i-

cativa técnica da sol ic itação de transplante vegetal; 
 
IV – demarcação do vegetal em levantamento planial t imétr ico 

ou planta topográfica, em escala que permita a localização prec isa do v e-
getal no terreno, quando for o caso; 

 
V – registro fotográfico do vegetal; 
 
VI – descrição botânica do vegetal ( família, gênero e espécie), 

dados dendrométr icos (altura total e do fuste, diâmetro de projeção da 
copa, diâmetro à a ltura do peito), estado fi tossanitár io e expectativa de 
vida do vegetal, caracterís ticas do local de transplante (solo, comun idade 
vegetal associada, restr ições  legais existentes) e avaliação técnica quan-
to à raridade ou abundância da presença do vegetal na região;  

 
VII – metodologia do transplante que pretende realizar:  
 
a) poda; 
 
b) remoção;  
 
c) coveamento;  
 
d) amarração; 
  
e) tutoramento;  
  
f)  s istema de irr igação; 
  
g) equipamentos que pretende util izar; e 
 
h) forma de transporte do vegetal na hipótese de ser autoriza-

do o transplante; 
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VIII – descrição dos cuidados com o vegetal pós-transplante e 
definição dos parâmetros de monitoramento deste vegetal, bem como 
percentual estimado de sobrevivência do espéc ime em transplantes vege-
tais; 

 
IX – diagrama esquemático do vegetal  com marcação dos ga-

lhos a serem podados; 
 
X – descrição do local de des tino do vegetal transplantado; 
 
XI – manifestação sobre a presença de ninho ou ninhada de 

aves sobre os vegetais ; 
 
XII – período do ano em que se pretende real izar o procedi-

mento, que deverá ser, preferencia lmente, no inverno; 
 
XIII – indicação do processo administrativo em tramitação na 

PMPA; e 
 
XIV – se for o caso, apresentar informações sobre condições 

que poderão dif icultar ou impedir a realização do transplante, bem como, 
informar procedimentos indispensáveis que deverão ser observados 
quando da realização do transplante vegetal.  

 
§ 1º   O laudo e anexos devem ser assinados e todas as folhas 

devem ser rubricadas. 
 
§ 2º   Todos os profissionais que assinam o laudo devem apre-

sentar a respectiva ART. 
 
Art. 12.  Na hipótese em que o transplante pretendido recair 

sobre vegetal ameaçado de extinção ou declarado imune ao corte, o re-
querimento deverá conter referência à norma que alcançou imunidade ao 
vegetal. 

 
Parágrafo único.   No caso de insucesso do transplante de 

vegetais ameaçados de extinção ou de vegetais declarados imunes ao 
corte, o interessado deverá proceder à compensação ambiental , como se 
supressão vegetal fosse, observado o tr iplo da compensação disposta no 
Anexo I.  

 
Art. 13.   Quando o transplante ocorrer em propriedade diversa 

daquela do requerente, o laudo de transplante deve ser acompanhado de 
anuência do proprietár io. 



9 
 

 
§ 1º  Quando o transplante ocorrer em área pública, o local 

deverá sofrer prévia avaliação e aprovação da Smam. 
 
§ 2º   O transplante deverá ser executado no mesmo dia da re-

t irada do vegetal de seu local de origem.  
 
§ 3º   A data e horário da realização do transplante deverá ser 

comunicada à Smam com, no mínimo, 5 (cinco) dias úte is de antecedên-
cia. 

 
§ 4º   No caso de alterações das condições do vegetal, inc lus i-

ve a morte do mesmo, o responsável técnico deverá apresentar relatór io 
informando sobre as  prováveis causas das alterações. 

 
§ 5º  O local de destino do vegetal, incluindo passeio, meio-

fio, redes  de infraestrutura, canteiros, vegetação e demais equipamentos  
públicos, deverão permanecer em condições adequadas após o transplan-
te, obrigando-se o responsável pelo procedimento a sua reparação ou re-
posição em caso de danos decorrentes do transplante. 

 
CAPÍTULO V 

DA PODA 
 
Art. 14.   A poda de vegetais, nativos ou exóticos, poderá ser 

autorizada pela Smam, mediante manifestação técnica fundamentada,  
através da expedição de documento denominado Autorização Espec ial de 
Poda de Vegetal (AEPV).  

 
§ 1º   A poda vegetal autorizada não estará suje ita à compen-

sação ambiental, salvo se houver manifes tação técnica fundamentada da 
Smam.  

 
§ 2º  Nos casos previstos  no § 1º, caberá à Smam defin ir a 

quantidade de mudas para compensação, que não ultrapassará o descrito 
na tabela constante no Anexo I.  

 
§ 3º  Poderá ser concedida autorização para poda regular, pa-

ra casos de vegetação que necessitar periodicamente des te procedimen-
to, como cerca v ivas e outros, sempre que se f izer necessário, d ispen-
sando-se o ingresso de novos pedidos para o mesmo fim, pelo per íodo de 
5 (cinco) anos. 
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Art. 15.   A solic itação da AEPV caberá ao proprietár io do imó-
vel onde se s itua o vegetal, ou ao vizinho interessado, que poderá fazê-lo 
nos casos em que os galhos que pretende podar adentrarem os limites de 
sua propriedade, e na hipótese da v iabilidade de execução da poda do 
seu imóvel. 

 
Art. 16.   Para a concessão de Autorização Especia l de Poda 

de Vegetal bem como para a sua execução, será necessária a apresenta-
ção de laudo técnico de poda vegetal, elaborado por profissional dev ida-
mente habi l itado mediante ART de laudo e execução. 

 
Art. 17.   Para a poda vegetal cuja justi ficativa não decorra de 

construção civ il,  poderá ser dispensado o laudo técnico e ART, salvo 
quando em quantidade superior a 8 (oito) espécimes, ocasião que deverá 
ser juntada ao requerimento planta ou croqui da área com a distr ibuição 
espacial das árvores, diâmetro a altura do peito, altura total, nome popu-
lar e científ ico. 

 
Art. 18.   No laudo técnico de poda vegetal apresentado pelo 

solic i tante, deverá constar, no mínimo:  
 
I – descrição botânica do vegetal que pretende podar, seu es-

tado fitossanitár io atual e projeção da copa em decorrência da poda pre-
tendida, dados dendrométricos de al tura, diâmetro a altura do peito  e di-
âmetro de projeção de copa no sistema métr ico; 

 
II  – apresentação de registro fotográfico, i lustrações em planta 

baixa e perfis (cortes) contemplando as  dimensões de projeção de ramos 
e sua interferência na ocupação do terreno, bem como a solução propos-
ta; 

 
III – demarcação dos vegetais em planta de levantamento pla-

nialt imétr ico, integrando o expediente administrativo em tramitação no 
Munic íp io de Porto Alegre, quando for o caso; 

 
IV – manifestação sobre a presença de ninho ou ninhada de 

aves sobre os vegetais ; 
 
V – indicação do responsável técnico, com nome, telefone,  

endereço, número de regis tro no conselho de c lasse e respectiva ART; e 
 
VI – indicação do processo administrativo em tramitação na 

PMPA. 
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§ 1º   O laudo e seus anexos deverão ser assinados e todas as 
folhas rubricadas. 

 
§ 2º   Todos os profissionais que assinam o laudo deverão 

apresentar a respectiva ART. 
 

CAPÍTULO VI 
DA AÇÃO FISCAL 

 
Art. 19.   No caso de ação fiscal  por supressão, poda ou trans-

plante não autorizado de vegetais, o autuado poderá f irmar um TCV com 
vistas  à reparação voluntár ia do dano ambiental, sem prejuízo das san-
ções cabíveis. 

 
§ 1º   Caberá à Smam quanti f icar a compensação do dano am-

biental, que não será superior ao dobro do prev is to na Tabela de Com-
pensação constante no Anexo I. 

 
§ 2º  Cumprido o compromisso descrito no TCV, a reparação 

será considerada atenuante, para efeito de julgamento adminis trativo. 
 
§ 3º  No TCV deverá constar obrigatoriamente as exigências 

do disposto no § 2º do art. 7º do presente Decreto. 
 
Art. 20.   No caso de auto de infração por supressão, poda ou 

transplante não autorizado de vegetais, já julgado administrativamente 
com apl icação da sanção de multa, poderá o autuado firmar um TCV onde 
serão ajustadas as condições e obrigações a serem cumpridas pelo infra-
tor, v isando a reparação do dano ambiental. 

 
§ 1º  A assinatura do respectivo TCV obrigará o autuado a re-

colher, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Fundo Pró-Defesa do Meio Ambien-
te, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor atualizado da multa, suspen-
dendo-se a exigib il idade do valor restante até o integral cumprimento das 
obrigações assumidas, sem prejuízo do disposto no § 2º. 

 
§ 2º  Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo 

autuado, a multa poderá ser reduzida em até 90% (noventa por cento) do 
valor atualizado monetariamente, por dec isão administrativa da Smam. 

 
Art. 21.   A supressão não autorizada dos vegetais destinados 

a permanecerem no imóvel será considerada como agravante por ocas ião 
do julgamento da infração administrativa, tr iplicando o valor da multa 
aplicada, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
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CAPÍTULO VII 
DOS PROJETOS DE PARCELAMENTO E EDIFICAÇÕES 

 
Art. 22.   Os projetos de parcelamento de solo, público ou pr i-

vado, edif icações e obras em geral, deverão ser avaliados no âmbito da 
administração munic ipal, prev iamente pela Smam sempre que o imóvel ou 
respectivo passeio público possuírem vegetação arbórea com altura igual 
ou superior a 2m (dois metros ). 

 
§ 1º   Deverá ser demarcada em Planta de Levantamento Pla-

nialt imétr ico, quando houver, ou na Planta de Situação e Localização to-
da a vegetação arbórea, com altura igual ou superior a 2m (dois metros), 
incidente no imóvel e no passeio públ ico. 

 
§ 2º  A vegetação arbórea demarcada será numerada em or-

dem sequencial e as plantas deverão ser apresentadas na mesma escala 
da planta de implantação do projeto. 

 
§ 3º   Também deverão ser demarcados em planta:  
 
I – a vegetação s ituada em terrenos lindeiros cuja projeção de 

copa inc ida sobre o imóvel objeto de análise;  
 
II – demais  elementos  naturais, protegidos ou não, tais como: 
 
a) corpos d’água; 
 
b) nascentes; 
 
c) arroios; 
 
d) talvegues; 
 
e) banhados e afloramentos rochosos; e 
 
f)  incidentes  no imóvel ou no entorno. 
 
§ 4º  Quando houver no imóvel e no passeio público 8 (oito) 

ou mais espécimes vegetais arbóreos, será obrigatória a apresentação de 
laudo técnico de cobertura vegetal  e ART, emit idos por profissional dev i-
damente habili tado, conforme ex igências da Smam. 

 
§ 5º  Quando for o caso, os responsáveis técnicos ou reque-

rentes deverão atestar expressamente em planta ou em declaração, a 
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inexis tência de vegetação arbórea ou outros elementos naturais no imóvel 
e no passeio. 

 
§ 6º   Todos os projetos descritos no “caput” deverão ser ela-

borados com v istas à preservação da vegetação preex istente, buscando a 
conservação da biodiversidade. 

 
§ 7º   Os projetos descritos no “caput” , que prevêem a supres-

são, transplante ou poda de vegetação preexistente , serão submetidos à 
análise técnica fundamentada da Smam acerca de sua real necessidade. 

 
§ 8º  Constatada a necessidade de preservação de vegetais 

prev istos em projetos para supressão, transplante ou poda, a Smam po-
derá requisitar alterações dos  projetos.  

 
§ 9º   O disposto neste artigo não afas ta a necessidade de 

atendimento às exigênc ias previstas  nas demais regras  v igentes. 
 
Art. 23.   No laudo técnico de cobertura vegetal prev isto no § 

4º do art. 22 deverá constar, no mínimo: 
 
I – descrição botânica de todos os vegetais incidentes no imó-

vel e no passeio público, com altura igual ou superior a 2m (dois metros), 
informando os dados dendrométr icos de altura, diâmetro à altura do pe ito 
e diâmetro de projeção da copa, no sistema métrico, bem como suas con-
dições f itossanitárias; os vegetais isolados ou sob a forma de mancha 
deverão ser numerados sequenc ialmente na forma “1   n”;  

 
II – p lanta de levantamento planialt imétrico, quando houver, 

ou planta de situação/localização, com a demarcação de todos os vege-
tais arrolados no laudo, dev idamente numerados;  

 
III –  manifestação quanto à incidência de espéc imes vegetais 

raros , endêmicos, ameaçados ou declarados imunes ao corte, bem como 
daqueles  com especial interesse de preservação; 

 
IV – manifestação sobre a presença de ninho ou ninhada de 

aves sobre os vegetais ; 
 
V – manifestação quanto à incidência de remanescentes  f lo-

restais do Bioma Mata At lântica, atendendo ao disposto na legislação v i-
gente; 
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VI – indicação dos dados do responsável técnico, bem como 
apresentação da respectiva ART; e 

 
VII – indicação do número do processo administrativo em tra-

mitação na PMPA. 
 
§ 1º   O laudo e anexos deverão ser assinados e todas as fo-

lhas rubricadas. 
 
§ 2º   Todos os profissionais que assinam o laudo deverão 

apresentar a respectiva ART. 
 
§ 3º   Os vegetais descritos no laudo deverão ser identif icados 

no terreno através  da colocação de etiquetas numeradas, que deverão 
permanecer até o momento da v istor ia f inal (habite-se ou entrega do lote-
amento).  

 
§ 4º   Para as manchas vegetais deverá ser informado o está-

gio sucessional, bem como estimado o número de indiv íduos por espéc ie 
e a altura média do dossel.  

 
§ 5º   Somente será admitida a descr ição sob a forma de man-

chas nas situações em que a densidade dos indiv íduos ass im justif icar, 
ou seja, quando a vegetação for intransponível.  

 
§ 6º   No caso de incidência de mata atlântica, conforme refe-

r ido no inc . V do “caput”, poderá ser solic itada ao empreendedor a apre-
sentação de inventário f itossociológico e demais estudos necessários à 
aplicação da legislação pertinente. 

 
§ 7º  As propostas de intervenção na vegetação deverão ser 

acompanhadas de análise complementar contendo: 
 
I – p lanta(s) com legenda indicando vegetação a permanecer,  

remover, transplantar, podar e implantar;  
 
II –  planta baixa e perfis (cortes), demonstrando a projeção de 

ramos e eventual interferência com a proposta; e 
 
II – quadro s íntese de intervenções na vegetação e estimat iva 

de compensação vegetal conforme modelo a ser fornecido pela Smam. 
 
Art. 24.   A expedição da Carta de Habitação quanto às edif i-

cações e o recebimento do parcelamento do solo pelo Poder Público, f i-
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cam condicionados ao cumprimento integral das obrigações assumidas 
perante a Smam, sem prejuízo do integral cumprimento de outras obriga-
ções. 

 
Parágrafo único.   Os TCVs que tenham prazo acordado com a 

Smam superior ao termino do empreendimento, não serão impedit ivos da 
expedição da Carta de Habitação. 

 
CAPÍTULO VIII  

DA PUBLICIDADE NAS AÇÕES DE PODA,  
SUPRESSÃO OU TRANSPLANTE 

 
Art. 25.   Qualquer ação de supressão, transplante ou poda de 

vegetais  arbóreos que, a cr itér io da Smam, sejam notáveis por seu porte, 
raridade, interativ idade na cadeia alimentar ou de valor paisagístico, de-
verá ser precedida de divulgação. 

 
§ 1º  A responsabilidade pela divulgação será efetivada pelo 

requerente responsável pela intervenção, seja pessoa fís ica ou jurídica, 
pública ou privada. 

 
§ 2º  As divulgações previstas neste artigo deverão observar 

antecedência mínima de 5 (c inco) dias úteis da intervenção. 
 
§ 3º  Para efe ito do disposto neste Decreto, considera-se di-

vulgação os seguintes meios : 
 
I – ins ta lação de placa informat iva no local da poda, supres-

são ou transplante, em quantidade e tamanho compatível, conforme mo-
delo a ser fornecido pela Smam, devendo esta permanecer no local pelo 
menos 5 (cinco) dias úteis antes do inic io das  obras até sua a conclusão; 

 
II – publ icação em jornal;  
 
II I – panfletagem no entorno, compreendendo-se as ruas que 

circundam a quadra onde o vegetal que sofrerá intervenção es te ja local i-
zado ou, quando não for poss ível, a comunidade domiciliada em um raio 
de 200m (duzentos metros) l ineares a contar do vegetal;  e 

 
IV – outras medidas  aprovadas pela Smam. 
 
§ 4º  Cabe à Smam definir  os meios de divulgação a serem 

util izados, que deverão estar  descri tos na Autorização emitida.  
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§ 5º  O não cumprimento do disposto neste artigo ensejará a 
nulidade da autorização, sujei tando o responsável à ação fiscal.  

 
Art. 26.   Excepcionalmente, excetuam-se da obrigação de di-

vulgação a que se refere o art . 25 os casos de urgência da poda ou su-
pressão, pela manifesta ruína de espécies vegetais arbóreos em decor-
rência de caso fortuito, ou pela conclusão de parecer técnico de servidor 
da Smam. 

 
Art. 27.   Constará em qualquer forma de divulgação, no mín i-

mo, o número do processo, o número da AERV e forma de compensação 
ambiental, sob pena de nulidade da autorização, sujeitando o responsável 
à ação fiscal . 

 
CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
 
Art. 28.   Cabe à Smam defin ir  as espécies  vegetais arbóreas 

que serão util izadas para compensação. 
 
Art. 29 .   O período de val idade do TCV, AERV, AETV ou AEPV 

será de 1 (um) ano, podendo ser revalidado mediante solic itação por, no 
máximo, 1 (uma) vez. 

 
Art. 30.   No caso de renovação de termos e autorizações ex-

pedidos na v igênc ia do Decreto nº 15.418, de 27 de dezembro de 2006,  
os mesmos deverão ser reavaliados com base neste Decreto. 

 
Art. 31.   As infrações às disposições deste Decreto serão pu-

nidas de acordo com a legis lação v igente.  
 
Art. 32.   Este Decreto não é aplicável para vegetais com altu-

ra infer ior à 2 (dois ) metros, salvo s ituações de resgate e transplante de 
mudas, quando determinado pela Smam. 

 
Parágrafo único.   Resgate é o procedimento técnico adotado 

para ev itar a supressão de mudas de árvores ou de outras formas de v ida 
vegetal em decorrência de intervenção autorizada no local de sua ocor-
rência. 

 
Art. 33.   A compensação vegetal de que trata este Decreto 

poderá ser d ispensada, mediante decisão fundamentada, nos casos de 
manejo de espécies exóticas  invasoras, manejo da vegetação para ativ i-
dades relacionadas à produção primária, manejo de vegetação por r isco 
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iminente de queda, ou por r iscos diversos atestados por profissional hab i-
litado, e o manejo de vegetais mortos . 

 
Art. 34.   Para f ins des te Decreto, entende-se por espéc ie exó-

tica invasora aquela que foi introduzida e se reproduziu com sucesso, re-
sultando no es tabelecimento de populações que se expandem e ameaçam 
ecoss istemas, “habitat” ou espécies, acarretando danos econômicos e 
ambientais. 

 
Art. 35.   A exis tência de sub-bosque ensejará o dev ido resga-

te das mudas e consequente destinação conforme critér ios  e orientações 
estabelec idos pela Smam. 

 
Art. 36.   A Smam manterá cadastro de pessoas fís icas e jur í-

dicas habilitadas à pres tação de serviços de podas, remoções e trans-
plantes. 

 
Art. 37.   A Smam comunicará, anualmente, o Conselho Muni-

cipal do Meio Ambiente as compensações da qual trata este Decreto. 
 
Art. 38.   O TCV, a AERV, a AETV e a AEPV serão firmados 

por servidor competente.  
 
Art. 39.   Fica alterado o § 1º do art. 2º do Decreto nº 8.186, 

de 7 de março de 1983, conforme segue: 
 
“§ 1º  A Secretaria Municipal do Meio Ambiente poderá conce-

der autorização espec ial para supressão, transplante e poda de vegetais, 
mediante manifestação técnica fundamentada.”  (NR) 

 
Art. 40.   Excetuam-se das disposições v igentes neste Decreto, 

os casos de absoluta força maior, assim considerados pelos  Corpo de 
Bombeiros e Defesa Civ il do Município de Porto Alegre.  

 
Art. 41.   O responsável pela execução do trabalho autorizado 

deverá apresentar a Autorização expedida pela Smam, quando exigido 
pela f iscalização ou qualquer cidadão interessado. 

 
Art. 42.   Este Decreto entra em v igor na data de sua publica-

ção. 
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Art. 43.   Ficam revogados  os Decretos  nº 10.237, de 11 de 
março de 1992, nº 10.258, de 3 de abril de 1992, e nº 15.418 de 20 de 
dezembro de 2006.  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 26 de agosto 
de 2011. 

 
 
 
José Fortunati, 
Prefeito.  

 
 
 

Luiz Fernando Záchia, 
Secretário Municipal do Meio Ambiente.  

Registre-se e publique-se. 
 
 
 
Urbano Schmitt,  
Secretário Municipal de Gestão e  
Acompanhamento Estratégico. 
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ANEXO I AO DECRETO Nº 17.232. 
 
 

Tabela de Compensação 
 

Número de mudas a
compensar

Número de mudas a
compensar a cada
10m² ou fração

1. Pinus, Eucalipto, Acácia até 5 m 1 1. Mata Nativa em estágio até 5 m 1,5
de 5,1 a 10 3 inicial de regeneração de 5 m a 7 m 2
>10 m 5 de 7 m a 10 m 2,5
até 5 m 1 acima de 10 m 5
de 5 m a 7 m 2 2. Mata Nativa em estágio médio até 5 m 1,5
de 7 m a 10 m 3 de regeneração de 5 m a 7 m 2
acima de 10 m 5 de 7 m a 10 m 3
até 5 m 2 acima de 10 m 5
de 5 m a 7 m 2 3. Mata Nativa em estágio até 5 m 2
de 7 m a 10 m 3 avançado de regeneração de 5 m a 7 m 3
acima de 10m 5 de 7 m a 10 m 4
até 5 m 2 acima de 10 m 5
de 5 m a 7 m 3 4. Frutiferas e ornamentais exóticas a

excesssão de Pinus, Eucaliptos e Acácia.
acima de 2 m 0,5

de 7 m a 10 m 4 5. Pinus, Eucalipto, Acácia acima de 2 m 0,2
acima de 10 m 5 6. Maricazal, Vassoural e Manchas

mistas (exóticas com sub-bosque de
nativas)

acima de 2m 1

até 5 m 2
de 5 m a 7 m 3
de 7 m a 10 m 6
acima de 10 m 8
até 5 m 4
de 5 m a 7 m 5
de 7 m a 10 m 7
acima de 10 m 9

4. Pioneiras nativas

5. Demais nativas

6. Nativas de crescimento lento

ESPÉCIES REMOVIDAS (VEGETAIS EM MANCHA)ESPÉCIES REMOVIDAS (VEGETAIS ISOLADOS)

2. Frutíferas exóticas

3. Ornamentais exóticas
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ANEXO II AO DECRETO Nº 17.232.  
 
 

Especif icações das  mudas para plantio ou compensações* 
 
1. Das mudas de árvores (padrão geral):  
As mudas devem obedecer o seguinte padrão:  
a) altura mínima de fuste - 1,80 metros; 
b) s istema radicular embalado (não serão aceitas mudas com raízes nu-
as); 
c) diâmetro do caule proporcional à altura total da muda e de acordo com 
as características da espéc ie a que pertence; 
d) ramificações da copa dispostas de forma equi librada;  
e) sem injúr ias  mecânicas; 
f) não apresentar ataque por pragas e doenças. 
 
2. Das palmeiras: 
As palmeiras devem obedecer o seguinte padrão:  
a) estipe (caule) retilíneo com altura mínima de 1,00 metro, exceto para 
butiazeiros ; 
b) s istema radicular embalado;  
c) ramificações da copa dispostas de forma equilibrada;  
d) sem injúr ias  mecânicas; 
e) não apresentar ataque por pragas e doenças. 
 
* No caso de conversão em serv iços de manejo da arborização pública 
poderão ser exigidas outras espec if icações. 
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