Prefeitura Municipal de Penápolis
Administração 2013/2016
LEI N° 1940, DE 01 DE OUTUBRO DE 2013.
"Disciplina a arborização no Município
Penápolís e dá outras provídêncías,"

de

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENÁPOLlS
faço saber que a Câmara Municipal de Penápolis decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

CAPíTULO I - DAS DISPOSiÇÕES GERAIS
Art. 1° Para os efeitos desta Lei, considera-se como bem de interesse
comum a todos os munícipes, a vegetaçâo de porte arbóreo existente ou que venha
a existir no território do Municipio de Penápolis, tanto de dominío público como
privado.
Art. 2° Considera-se vegetação de porte arbóreo, aquela composta por
espécimes vegetais lenhosas, com diâmetro à altura do peito (DAP) superior a 0,05
m (cinco centímetros).
Parágrafo único. Diâmetro à altura do peito é o diâmetro do caule da árvore
à altura de aproximadamente 1,30 m (um metro e trinta centimetros) do solo.
Art. 3° Consideram-se, também, para os efeitos desta Lei, como bens de
interesse comum a todos os munícipes, as mudas de árvores plantadas em vias ou
logradouros públícos.
Art. 4° Consideram-se de preservação permanente, as situações previstas
na Lei Federal n° 12.727, de 17/10/2012 e Decreto na 7830, de 17/10/2012, com as
alterações e acréscímos das legislações supervenientes.
CAPíTULO 11 - DA ARBORIZAÇÃO

URBANA

Art. 5° As calçadas situadas nas faces sul/leste ficam destinadas ao plantio
de árvores de pequeno e médio porte (atingindo no máximo 15 metros de altura na
fase adulta), e o lado norte/oeste, destinadas à instalação de equipamentos
públicos, tais como redes de distribuição de energia elétrica, telefônica, telegráfica e
outros, podendo também ser arborizadas, ficando, porém, o plantio restrito às
arvoretas ou árvores de pequeno porte (até 6 metros de altura, em sua fase adulta).
Art. 6° Fica oficializado e adotado
observância obrigatória, o Guia de Arborização

em todo o Município, como de
Urbana de Penápolis - GAUP, para
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servir de referência ao planejamento
equipamentos e serviços.

integrado da arborização

urbana e outros

Art. 7° Os novos loteamentos somente poderão ser aprovados pela
Prefeitura Municipal se em conformidade aos termos desta Lei, notadamente ao
GAUP.
Parágrafo único. Novos empreendimentos imobiliários deverão apresentar
projetos de arborização do sistema viário, das praças e áreas verdes, de acordo com
o GAUP, ficando a emissão do HABITE-SE condicionada à execução destes
projetos.
Art. 8° Quando do plantio de árvores nas vias ou locais públicos pela
Prefeitura Municipal, deverão ser adotadas as normas técnicas previstas no GAUP.
Art. 9° O municipe poderá efetuar, nas vias e logradouros públicos, às suas
expensas, o plantio e replantio de árvores em frente à sua propriedade ou
residência, mediante autorização expressa do órgão municipal competente,
seguidas as recomendações previstas no GAUP.
Parágrafo
único. O plantio realizado de forma inadequada, sem a
observãncia do que dispõe este artigo, implicará na substituição da espécie
plantada, devendo o municipe arcar com os custos decorrentes dos serviços,
ficando sujeito, ainda, às demais penalidades cabiveis.
Art. 10. As árvores existentes em vias ou logradouros públicos, cujo
tamanho esteja em desacordo com os demais equipamentos públicos e que estejam
causando danos estruturais ou apresentem riscos à saúde e integridade física de
municipes, deverão ser obrigatoriamente substituídas por espécimes adequados e
de acordo com os preceitos do GAUP.
Art. 11. Não será permitida a utilização de árvores situadas em locais
públicos para colocação de cartazes e anúncios, nem para suporte ou apoio de
objetos e/ou instalações de qualquer natureza.
Parágrafo único. As decorações natalinas serão permitidas, em caráter
provisório e unicamente no período compreendido entre 15 de novembro e 15 de
janeiro do ano seguinte, desde que não causem nenhum dano ás árvores, fícando
os responsáveis sujeitos às penalidades da Lei, sendo que a permanência da
decoração após o período estabelecido caracterizará injúria física ao espécime.
Art. 12. As árvores localizadas em imóveis partículares, cujas raizes e ramos
estiverem interferindo nos equipamentos públicos, poderão ser cortadas até o limite
do plano vertical divisório com a área pública, seguindo as condições previstas nesta
Lei.
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Parágrafo único. Ficará sob a responsabilidade do proprietário do imóvel a
correção da estabilidade e da estética da árvore podada, ou mesmo a sua remoção
se assim for necessário, por motivos fitossanitários ou de risco de queda.
CAPíTULO 111- DA SUPRESSÃO E DA PODA DE VEGETAÇÃO
ARBÓREO

DE PORTE

Art. 13. A poda de árvores em logradouros públicos só será permitida nas
seguintes condições:
I - para condução, visando sua formação;
II - sob fiação, quando representarem riscos de acidentes ou de interrupção
dos sistemas elétrico, de telefonia ou de outros serviços;
111- para sua limpeza, visando somente a retirada de galhos secos,
apodrecidos, quebrados ou com pragas e/ou doenças;
IV - quando os galhos estiverem causando interferências prejudiciais em
edificações, na iluminação ou na sinalização de trânsito nas vias públicas, e
V - para a recuperação de arquitetura da copa.
Parágrafo único. As podas de árvores deverão obedecer as instruções
contidas no GAUP e serem acompanhadas por profissionais legalmente habilitados.
Art. 14. A supressão e o transplante de árvores ou intervenção em raizes
em logradouros públicos só serão autorizadas mediante Laudo Técnico, emitido por
profissional legalmente habilitado, nas seguintes circunstâncias:
I - quando o estado fitossanitário justificar a prática;
11- quando a árvore ou parte dela apresentar risco iminente de queda;
III - nos casos em que a árvore esteja causando comprovados danos
permanentes ao patrimônio público ou privado;
IV - quando o plantio irregular ou a propagação espontânea das espécies
impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas, e
V - quando se tratar de espécies cuja propagação tenha efeitos prejudiciais
para a arborização urbana.
Art. 15. O transplante, a
em áreas públicas e privadas, e
mediante autorização por escrito
urbana e será permitida somente

supressão de árvores ou a intervenção em raizes,
a poda em logradouros públicos, serão realizados
do órgão municipal responsável pela arborização
a:

I - Servidores Municipais, desde que devidamente capacitados para tais
atividades e com a utilização obrigatória de ferramentas adequadas e equipamentos
de proteção individual e coletivo - EPl's e EPC's;
II - funcionários de empresas concessionárias
ou permissionárias de
serviços públicos, também devidamente capacitados e com a utilização obrigatória
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de ferramentas adequadas e equipamentos de proteção individual e coletivo - EPI's
e EPC's;
111- soldados do corpo de bombeiros e funcionários da Defesa Civil nos
casos emergenciais com comunicação no prazo máximo de 15 (quinze) dias ao
órgão municipal responsável pela arborização urbana, esclarecendo os motivos e os
serviços executados, e
IV - empresas ou profissionais autônomos especializados e devidamente
cadastrados e credenciados no órgão municipal responsável pela arborização
urbana.
Parágrafo
único. Os critérios de cadastramento
previstos no inciso IV serão estabelecidos por Decreto.

CAPíTULO IV - DA DECLARAÇÃO

e

credenciamento,

DE IMUNIDADE AO CORTE

Art. 16. Qualquer árvore do Município poderá ser declarada imune ao corte,
mediante ato do Executivo Municipal, por motivo de sua localização, raridade,
antiguidade, interesse hístórico, cientifico e paisagistico, ou por sua condição de
porta-sementes.

9

1°. Qualquer interessado poderá solicitar declaração de imunidade ao
corte, através de pedido escrito ao Prefeito Municipal, incluindo a localização precisa
da árvore, características gerais relacionadas com a espécie, o porte e a justificativa
para a sua proteção.

9 2°.

Para efeito deste artigo, compete á Secretaria Municipal de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente:
a) emítir parecer conclusivo sobre a procedência da solicitação, ouvido o
titular do órgão responsável pelo planejamento urbano do Município, ou o titular da
pasta, cujas atribuições específicas contenham as de arborização urbana, dentro da
estrutura orgânica do Poder Executivo, após análise e parecer da equipe técnica
legalmente competente.
b) cadastrar e identificar,
declaradas imunes ao corte, e

por meio de placas

indicativas,

as árvores

c) dar apoio técnico á preservação dos espécimes protegidos.

9 3°. A

imunidade ao corte poderá ser revogada nas hipóteses dos incisos I
a V do artigo 14, embasada em laudo de equipe técnica legalmente competente e
com a devida anuência do titular do órgão responsável pelo planejamento urbano do
Município.
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CAPiTULO V - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 17. Além das penalidades previstas nas leis federais e estaduais, e sem
prejuízo, também, das responsabílidades cíveis e penais, as pessoas físicas ou
jurídicas que infringírem as disposições desta Lei, ficam sujeitas ás seguintes
penalidades:
I - multa no valor de 100 (cem) UFP's, ou outra unídade que venha substituíla, por árvore abatida com DAP (diâmetro á altura do peíto) ínferíor a 0,10m (dez
centímetros);
" - multa no valor de 200 (duzentas) UFP's, ou outra unidade que venha
substituí-Ia, por árvore abatida com DAP (diâmetro á altura do peito) de 0,1 Om (dez
centímetros) a 0,30m (trinta centímetros);
111- multa no valor de 300 (trezentas) UFP's, ou outra unidade que venha
substituí-Ia, por árvore abatida com DAP (diâmetro á altura do peito) superior a
0,30m (trinta centímetros);
IV - multa no valor de 100 (cem) a 300 (trezentas) UFP's, ou outra unidade
que venha substituí-Ia, por injúrías fisicas que comprometam as árvores (podas,
anelamentos, envenenamento, acidentes de trânsito e outros), de acordo com a sua
gravidade, a ser definida pelos técnicos do órgão competente do Município de
Penápolis, e
V - as multas previstas nesse artigo não serão impostas nos primeiros
noventa (90) dias a contar da publicação da Lei, período em que a administração
deverá realízar maciça divulgação da Lei e das infrações nela contidas.
Parágrafo

único. As multas serão aplicadas em dobro nos casos de:

I - reincidência da infração;
II - árvores declaradas imunes ao corte;
II1- árvores na época da floração ou de frutificação;
IV - infração cometida no período noturno, fins de semana ou feriados, e
V - infração cometida por servidor público municipal.
Art. 18. Respondem solidariamente pelas infrações previstas nesta Lei, o
autor material, o mandante e quem, de qualquer modo, concorrer para a prática da
infração.
Art. 19. Além das multas e demais cominações legais, os responsáveis
pelas infrações previstas nesta Lei sujeitar-se-ão, também, ao pagamento de
indenização em favor do Município, correspondente ao dano provocado.
Art. 20. A fiscalizaçâo acerca do cumprimento desta Lei será de
competência dos agentes do órgão municipal responsável pela arborização urbana,
bem como de outros agentes que porventura venham a ser credenciados, cabendo5
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lhes a formalização do auto de constatação e, se o caso, do respectivo auto de
infração, bem como da avaliação do dano.

li 1°. Lavrado o auto de infração e de avaliação do dano, uma via será
entregue ao infrator, que poderá, no subsequente e improrrogável prazo de 15
(quinze) dias, apresentar recurso.
li 2°. Recusado o recebimento do auto de infração e de avaliação do dano,
este será publicado no Diário Oficial do Municipio, ou, se inexistente, em jornal de
circulação local e encaminhado uma via para o infrator, pelo Correio.
Art. 21. Contra o auto de infração e de avaliação do dano caberá recurso
administrativo, com efeito suspensivo, que deverá ser apresentado no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da publicação.

li 1°.

O recurso será julgado em instância única pelo Secretário Municipal de
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, com a remessa de cópia da decisão ao
recorrente, via postal.

li 2°. O não pagamento do valor devido, no prazo estipulado no respectivo
auto ou na decisão do recurso, implicará em sua inscrição na Divida Ativa, com a
posterior cobrança através de execução fiscal.
CAPíTULO VI - DOS PARCELAMENTOS

DE SOLO

Art. 22. Todo projeto de parcelamento do solo deverá conter projeto próprio
de arborização, que deverá ser submetido á aprovação da Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente, que procederá á análise de acordo com as
instruções contidas no GAUP, no Plano Diretor do Municipio e demais disposições
legais pertinentes.
Parágrafo único. A aprovação do projeto de arborização será condição
essencial e indispensável para a aprovação final do parcelamento de solo.
CAPíTULO VII - DAS DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS

E FINAIS

Art. 23. O Poder Executivo, com o auxilio da Secretaria Municipal de
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, bem como do Conselho Municipal do
Meio Ambiente, deverá elaborar o Guia de Arborização Urbana de Penápolis GAUP, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Lei.
Art. 24. A exigência da aprovação do projeto de arborização como condição
para a aprovação dos parcelamentos de solo, somente vigerá a partir de aprovado,
por Decreto, o Guia de Arborização Urbana de Penápolis - GAUP.
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Art. 25. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias. suplementadas se necessário.
Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PREF
MUNICIPAL DE PENÁPOLlS, em 01 de outubro de 2013.

C I~É
Prefe

OLIVEIRA
nicipal

Registrada e publicada no Serviço de Expediente e Patrimônio da Secretaria
M~niciPal dez::2tração,

em 01 de outubro de 2013.

CESAR ~BORGES
Secretário Municipal de Administração
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