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Altera   a   Lei   n°   4.549,   d®   26   de
dezembro   de   2001,   que   discipline
sobre   o   plantio,   supressao,   poda,
transports  e  derrubada  de  esp6cies
vegetois e da outras providencias no
ambito  do  Municipio,  com  a  inclusao
das           esp6cies           Espat6dea
("Spathodea   campanulata")   e   da
Leucena    r`Leucaena leucocephala")
em sou lnciso IV, no §4° do Art.4o.

A   CAMARA   MUNICIPAL   DE  JACAREI  APROVA   E

SUA  MESA  DIRETORA  PROMULGA  A  SEGUINTE

EMENDA A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO:

Art.  1° -0 artigo 4° da  Lei 4.549, de 26 de dezembro de

2001, passa a ter a seguinte redaeao:

"Art.  4°  -  0   manejo  da  vegetagao  de

porte arb6reo das areas sera gerenciado pela Administragao Municipal".

§  4°  -  Quando  se  tratar  de  supressao
de  arvores  isoladas  em  areas  particulares  nao  havera  necessidade  de  reposieao,

desde que:

IV   -sejam   das   especies   ex6ticas   -

Pinheiro ("Pinus''),  Eucalipto ("EL/calypfus'),  Espat6dea  /"Spathodea  oampanw/afa"/  e

a l.euoena (Leucaena leucocephala").
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Art.   2°   Esta   alteragao   entra   em   vigor   na   data   de   sua

13 deJsetembro de 2021,
`

/
LEDGARD SASAKI

Vereador  DEN
1 o s®crotario

AUTOR DO PROJETO - Vereador Edgard Sasakj - DEN
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JUSTIFICATIVA -

A  Lei   n°  2.761,   de  31   de  margo  de  1990,   Lei   Organioa  do  Muni®ipio  de

Jacare/' em  sou  Artigo  181°  no  sou  §2° tern  como  objetivo  principal  o  de  proibir a

expansao e o plantio de arvores da esp6cie "Espal6dea",  pelo motivo de se tratar de

uma  planta ex6tica  e t6xica oriunda  da Africa Tropical,  que  pela  beleza  de suas flores

atraem abelhas,  borboletas e beija-flores,  pofem, sao consideradas venenosas e fatais

para   estes   e   outros   animals,   por   possuirem   a/ca/6i.des   16xi.cos.   A   da   esp6cie

/L®ucaena Leucocepha/a/ conhecida como "Leucena", e considerada como uma das
100  (com)  maiores  esp6cies  de  arvore  invasora  do  mundo,  a  qual  se  prolifera  pelos

bairros  das  cidades  e  onde  essa  planta  aparece  nenhuma  outra  especie  consegue

sobreviver,   contribuindo   para   a   perda   da   biodiversidade   e   o   desenvolvimento   de

arvores nativas.

Por estas raz6es, o presente Projeto de Lei vein alterar a Lei 4.549 de 26 de dezembro

de 2001  no Art. 4°, em seu §4°, o seu lnciso lv, com a inclusao das arvores da especie
"Spathodea campanulata", cor`l\ecida vulgarmente como "Espat6dea" e da espeofe

/Leucaena  Leucocepha/a/  conhecida  como  "Leucena",  nas  especies  ex6ticas  que
sao contempladas com a "n5o necess/.dado de repos/.gao" quando da sua supressao.

Sem  estas  alterae6es,  a  sua  erradicaeao  sem  que  haja  a  obrigatoriedade  de  sua

reposieao,   torna-se   mais   produtiva,   deixando   de   ser   urn   empecilho   para   o   seu

cumprimento.

Levando  em  consideragao  tudo  o  que  podemos  fazer  pelo  nosso  meio  ambiente,

procuramos apresentar esta propositura  nesta Casa Legislativa com o prop6sito de se

preservar a  vida  dos  seres  que  sao  dizimados  pela  "Espat6dea" uma  especie  que,
apesar   da   sua   beleza,   6   intrusa   em   nossos  jardins   e   parques,   assim   como   a
"Leucena" que e uma arvore invasora que se prolifera pelos bairros da cidade e onde

essa planta aparece nenhuma outra esp6cie consegue sobreviver,  contribuindo para a

perda da biodiversidade e o desenvolvimento de arvores nativas.
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" Spathodea campanulate", conhecida vulgarmente como ``Espat6dea"

(Leucaena Leucocephala) conhecida como "Leucena",
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Assim  exposto,  esperamos  contar  com  a  aprovagao  dos  nobres

antecipamos os nossos agradecimentos.
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pares,  aos

Camara Municipal de Jacarei,  13 de setembro de 2021.

EDGARD SASAKI
Veroador  DEN
|o Secretario

-qui5is
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LEI  NO.  4.549,  DE  26  DE  DEZEMBRO  DE  2001,
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vegetais e d6 outras providenfias. ,-T      -`t
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CONFERIDAS  POR  LEI,   FAZ  SABER  QUE JA~
CAMARA     MUNICIPAL     APROVOU     E     ELF
SANCIONA  E  PROMULGA A  SEGUINTE  LEI:

0   PREFEITO   DO   MUNICIPIO

Art.  10   Para  efeitos  desta  Lei,  considera-
se  como  bern  de  interesse  comum  a  todos  os  municipes  a  vegetagao  de  porte  arb6reo
existente  ou  que venha  existir  no territ6rio  do  Municipio  de Jacarei,  tanto  de  dominio  pdblico
como  privado.

Art.     20   Considera-se     de     preservag5o
permanente a vegetacao de porte arb6reo que,  por motivo de sua  localizacto,  raridade, valor
hist6rico,  beleza  ou  condic5o  de  porta-semente,  constitua  elemento  de  protecao  ao  solo,  a
5gua  e a  outros  recursos naturais ou  paisagisticos.

Art.            3o   sob            autorizacao            e
acompanhamento t6cnico da Administragao  Municipal,  a  implantac5o,  manutencao e  reforma
de   areas   verdes   poderao   ser   realizadas   pela   iniciativa   privada   ou   pela   sociedade   civil
onganizada,   em   forma   de   parceria,   com   a   possibilidade   de   exploracao   de   mensagens
comerciais oujo formato sera  regulamentado.

Art.  40   0  manejo  da  vegetacao  de  porte
arb6reo das areas sera gerenciado  pela Adminjstracao  Municipal.

§  1o   A  poda  ou  remo¢5o da  vegetacao de
porte  arb6reo  de  que  trata  o  "caput"  deste  artigo  sera   permitida  de  forma  a  garantir  a
sanidade vegetal,  a  seguranca da  populacao e o  interesse  pdblico,  de acordo com  orientacao
tednica  da  Administracao  Municipal.

§  20   A  remosao  ou   poda  de  arvore  em
areas   pdblicas   ser5o   realizadas   pela   Administracao   Municipal   ou   sob   sua   orientacao   ou
acompanhamento t€cnico  por:

I  -  empresas  concessionarias  de  servieos
pdblicos ou autarquias,  desde que autorizadas  pelo 6ngao  municipal.

11 -corpo de bombeiros e a defesa civil  nos
casos de emeng€ncias, em que haja risco iminente a vida ou ao patrim6nio pdblico ou  privado.

Ill  -   entidades   partioufares,   devidamente
habilitadas com  responsavel  t6cnico,  cadastradas  pela  Administracao  Municipal.

§    30   A    vegetacao    de    porte    arb6reo
removida  dever6  ser  reposta  em  area  pdblica  adequada,  o  mais  pr6ximo  possivel  do  local
removido e respeitando as caracteristicas da vegetacao arb6rea.

Paraarafo  alterado  Dela  lei  no.  5269/2008

§  40   Quando  se  tratar  de  supressao  de
5rvores isoladas em  areas  partioulares  nao  have fa  necessidade de  reposicao,  desde que:



I-a    supressao
construcao civil,  apresentado o alvard  para  obras;

11  -  ofere€a  risco  iminente;

Ill_estejacomproblemasfitdStlgr
IV-seja    de    espedie    ex6tica    ~pinus,

eucaljpto.

§   500   corte   de   6rvores   isoladas,   em
im6vel pilblico, de expansao urbana ou em area efetivamente urbanizada, e a poda de 6rvores
em  logradouros  pilblicos  par qualquer modo ou  meio,  ficam  sujeitos a autorizacao  pievia  da
Administracao  lvlunicipal,  respeitando-se  a  legislacao  federal  e  estadual,  e  poderao  ocorrer
nos seguintes casos:

Paraarafos   50   e   60   incluidos   Dela   lei   no.
5269/2008

I   -quando    seu   estado fitossanit6rio o
justificar;

11    -     quando    se    tratar    de    esp6cies
invasoras, se comprovada que sua prorrogagao 6 prejudicial ao desenvolvimento das esp6cies
nativas;

Ill   -   quando   a   6rvore   ou   parte   dela
apresentar risco iminente de queda;

IV - quando a 6rvore ou parte dela estiver
causando danos ou colocando em  risco o patrim6nio pi]blico ou  privado;

V  ~  quando  a   6rvore  estiver  obstruindo
acesso ao  im6vel.

§ 60 A compensacao no caso de supressao
deve segujr a tabela de compensacao anexa.

CApfTULO   I

Das Definic6es

Art.      50   Para     os     efeitos     desta      Lei
considera-se:

I  -arvore:  todo    especime    representante
do  reino  vegetal  que  possua  sistema  radicular,  tronco,  estirpe  ou  caule  lenhoso  e  sistema
foliar,  independente  do diametro,  altura  e  idade;

11 -arbusto:  todo  esp6cime  representante
do  reino  vegetal  que  possua  somente  lenho  na  base  do  caule,   que  apresenta  porte  abaixo
de  3  (tres)   metros  e  que   possui   ramificac6es   no  caule,   desde  a   base,   independente  do
diametro,  altura  e  idade;

Ill  -herb5cea:  todo                           esp€cime
representante   do   reino   vegetal   que   possua   caule   tenro,   nao-lenhoso,   sem   resistencia,
podendo  ser  classjficados  em  anuais  perenes  e  bulbosos,  conforme  seu  ciclo  de  vida,  de
caracteristicas peculiares,  independente do diametro,  altura e idade;



IV -esp6cie   invasora:  esp6cifrYnativa   ou
nao  introduzida  numa  area  cultivada;

v-esp6cienativa:deocorrevfa
no  local,  referendado pelos 6rgaos de  pesquisa  oficial;

VI  -problema  fitossanitario:  incidencia   de
agentes  biol6gicos que  possam  interferir no desenvolvimento  normal  da  planta;

VII-exemplar      arb6reo      isolado:  aquele
situado fora  do  macico florestal,  que se destaca  na  paisagem como  indivfduo;

VIII-areas de  preserva¢ao  permanente:  as
definidas  na   legislacao federal  pertinente;

IX-DAP:  Diametro    a    Altura    do    Peito,
medida  padronjzada,  distante  1,30  in  (  urn  metro e trinta  centimetros)  do solo;

X -corte:  o  ato  de  supress§o  de  vegetais
que  possuem  DAP maior que 0,05  in  (  cinco centfmetros);

XI -macico         floral:  agrupamento         de
individuos  arb6reos  que  vivem  em  determinada  area,  que  guardam  relacao  entre  si  e  entre
as demais esp6cies vegetais do local;

XII  -a area  efetivamente  urbanizada:

a)as      areas      do      Municipio      onde      ha
predominio  de  aglomerados  residencjais;

b) as areas nao-continuas ou  nao-inseridas
em extensos maci¢os florestais ou outra forma de vegeta¢ao natural,  conforme levantamento
oficial  de vegetaeao;

c)  as   areas   onde   nao   ha   predominio   de
chacaras de lazer;

d) as areas com  presenca de 4 (quatro)  ou
mais  equipamentos   pdblicos  urbanos,   conforme  conceitua  o  artigo   50  da   Lei   Federal   n.0
6J66/79.

XIII  -plantio:  o  ato  de  dispor  vegetais  na
terra;

XIV  -poda:  o  ato  de  desbastar  ou  diminuir
a  massa verde da  copa de arvore ou  arbusto,  e a  remo¢ao de qualquer parte de  uma  planta,
visando  beneficiar as remanescentes,  com  as seguintes finalidades:

a) est6tica;

b)  arquitet6nica;

c)  fitossanitaria;

d)  funcional.

XV-transplante:o    ato    de     mudar    urn
vegetal  com  torrao  nas  suas  raizes,  do  local  onde  esta  plantado  para  outro,  sem  afetar seu
desenvolvimento;



XVI  -supressao:  o  ato  de
fim  de  eliminar vegetal;

XVII  -torrao:  volume       de
assegure a sobrevivencia do especime transplantado;

XVIII  -arvore       frutifera:   toda       esp6cie
cultivada  para o consumo  humano.

CApiTULO   11

DO CORTE  DE ARVORES ISOLADAS

Art.  60   0  corte  de  arvores  isoladas,  em
im6vel pdblico, de expansao urbana ou em area efetivamente urbanizada, e a poda de 5rvores
em  logradouros  pdblicos,  por qualquer modo ou  meio,  ficam sujeitos a autoriza¢5o pr6via  da
Administra¢ao  Municipal,  respeitando-se  a  legisla¢ao  federal  e  estadual,  e  poder5o  ocorrer
nos seguintes casos:

I  -      quando     seu     estadofitossanitarioo
justjficar:

11 -quando se tratar de esp6cies invasoras,
se comprovada que a sua  prorrogacao e prejudicial ao desenvolvjmento das esp6cies nativas;

Ill-quando    a    5rvore    ou    parte    dela
apresentar risco  iminente de queda;

IV -  quando a  6rvore  ou  parte  dela  estiver
causando danos ou colocando em  risco a  patrim6nio pdblico ou  privado;

V-quando   a   5rvore   estiver   obstruindo
acesso ao  im6vel;

VI  -quando houver necessidade de manejo
de  arvore  frutifera  cultivada,  desde  que  obedecida  a  tabela  prevista  no  artigo  40,  §  30,  da
presente  Lei.

Art.     7o   E     proibida     a     supressao     de
vegetacao em:

I  -  areas  de  preserva¢ao  permanente,  de
acordo com  as  Leis Federais  n.0 4.771/65 e  n.0  7.803/89;

11  -  areas  de  la  nomenclatura,  de  acordo
com  a  Lei  Federal  n.01.172/76;

Ill -  areas  que  apresentam  vegetacao  em
estagio  avan¢ado  e  medio  de  regeneracao  e  vegeta¢5o  primaria,  conforme  o  disposto  no
Decreto  Federal  n.0  750/93,

Art.  80   A  reposieao  tern  que  preceder  a
supressao de qualquer esp€cie arb6rea,  sempre que  possivel,  conforme o disposto  no  artigo
4o,  §  3o,  desta  Lei.

Art.     90   As     substitui¢5es     de     arvores
impr6prias  em  logradouros  pdblicos  serao  feitas  pela    Administra€ao  Municipal  conforme  o
plano de arborizaeao especifico para  cada  localidade.



Paragrafo tlnico.   as esp
preferenciais  para  reposi¢5o  serao  indicadas  pela  Administracao  Municipal.

CApiTULO 11:I

Da Fiscaliza¢5o

Art.       10.   A      Administracao
promoverd  a  fiscalizacao de forma  rotinejra ou  por atendimento de dendncias.

Municipal

Art.      11.   Constatada      a      jnfracao,      a
Administracao     Municipal     adotafa     os     procedimentos    de    fiscaliza¢5o    e    atribui€ao    de
penalidades.

Par6grafo  dnico.   eventuais omiss6es  ou
incorre¢6es  nos  procedimentos  previstos  no  artigo  anterior  nao  acarretarao  sua  nulidade,
quando conterem  elementos suficientes  para  determinar a  infra¢ao.

Art.  12.   Os  novos  projetos  de  edificacao
deverao  prever  a  plantio  de  arvores  no  passeio  pdblico  voltado  para  a  via  de  situacao  do
im6vel,   no   distanciamento   requerido   pela   esp6cie   indicada   no   plano   de   arboriza¢5o   do
municipio  ou  dentro  das  diretrizes da  Administra¢ao  Municipal.
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Artiao  revoaado  Dela  Lei  no.  5269/2008

cApfroLO  Iv

Das Proil.icdes

Art.  14.   Todo  o  plantio  em  calcadas   fica
sujeito a  aprovacao  pr6via  do setor competente da  Administracao  Municipal,  que  indicara  as
espedes.

§  10 A  supressao  das  6rvores  plantadas
nas calcadas poderd ser autorizada, desde que avaliada  por t6cnico especializado,

Paraarafo  incluido  Dela  lei  no,  5269/2008

§     20Constatada     a     necessidade     da
supressao da planta nas cal€adas, o interessado dever6 providenciar a substituicao por outra
adequada  ao  local,  que  sera  indicada  por tecnico da  Secretaria  de  Meio Ambiente,  conforme
tabela de esp5cies indicadas para  arborizacao urbane, a  ser regulamentada  por Decreto.

Paraarafo  incluido  Dela  lei  no.  5269/2008

§   3oA   supressao   tamb6m   poderd   ser
autorizada  para  os casos em  que as 6rvores bloc|ueiem  ou dificultem  o acesso a garagens.

Par5arafo  incluido  nela  lei  no.  5269/2008

§     4oo     respons6vel     pela     supressao
autorizada  que deixar de atender a  substituigao  devida,  fica  sujeito  ao  pagamento de  multa
na  proporcao de 03  (tres) Valores de Referancia  do Municipio -VRM.

Paraarafo  incluido  Dela  lei  no.  5269/2008



Art.  15.    Fica  proibida  a  pin
de 5rvores  por qualquer tipo de  produto  quimico,  nos  logradouros  pdblicos.

Art.   16.   Fica   proibido 0uSO

quimicos  por particulares com  a  finalidade de eliminar qualquer vegetaeao de
nos  logradouros  pdblicos.

de  troncoc,

Art.   17.   Fica  proibido  o anelamento ou  o
uso  de   produtos   qujmicos   em   vegetagao   de   porte   arb6reo   e   arbustivo  em   logradouros
pdb,icos.

Art.  18.   0  respons6vel  pelo anelamento,
uso de produtos quimicos,  poda  ou supressi5o nao autorizada em vegeta€ao de porte arb6reo
e arbustivo fica  sujeito ao pagamento de multa,  na  seguinte proporcao:

CaDut alterado  I]ela  Lei  no.  5269/2008

I  - ate 3 (tres) arvores, o correspondente a
16  (dezesseis)  Valores de  Refer6ncia  do  Municipio  ~ VRM;

11  -   de  4   (quatro)   a   10   (dez)   arvores,   o
correspondente  a  32  (trinta  e  dois)  Valores de  Referencia  do  Municipio  -VRM;

Ill  -  acima  de  10   (dez)  arvores,   incide  a
multa  prevista  no  inciso  11  e  mais  5  (cinco)  Valores  de  Refer€ncia  do  Municipjo  -VRM,  para
ccade arvore acima  de  10  (dez) centfmetros de diametro.

§  10   0 responsavel  pela morte provocada,
derrubada  ou  pelo  corte  nao  autorizado  das  esp6cies  netivas  ou  das  espedies  consideradas
raras     pela  Secretaria  do  Meio  Ambiente  fica  sujeito  ao  pagamento  em  dobro  das  multas
previstas  nos incisos anteriores,  respectivamente.

§     20   Na     hip6tese    de     reincidencia,     o
infrator  fica   sujeito   ao   pagamento   de   multa   em   dobro,   mais   a   responsabilizag5o   penal
pertinence,  de acordo  com  o  artigo  26  da  Lei  Federal  n.0 4.771/65  -C6digo  Florestal.

Art.  19.   Compete ao setor competente da
Administracao Municipal expedir instruc6es;  parecer t6cnico;  decjdir em grau de recurso sobre
o  abate  de  5rvores;   aplicar  multas;   autorizar  o  corte  de  5rvores  localizadas  em   pr6prios
municipais,   qualquer  que  seja  o   uso  atual   ou   a  destinac5o  destes;   representar  sobre  a
inconveniencia   de   qualquer   iniciativa   que   implique   no   sacrificio   de   5rvores,   inclusive   na
hip6tese de alvar5  para construgao,  propondo as medidas complementares.

Art.  20.   Esta  Lei entrara em vigor na data
de sua   publicacao,  revogadas as disposie6es em contr5rio, especialmente as  Leis n.Os 2.967,
de 27 de junho de  1991;  3.484,  de 27 de dezembro de  1993;  3.647. de 08 de maio de  1995;
e   4.039,  de  12 de dezembro de  1997.

Prefeitura  Municipal  de Jacarei,  26 de  dezembro  de  2001.

MARCO AURELIO  DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTOR:  PREFEITO  MUNICIPAL  MARCO  AURELIO  DE  SOUZA.

Publicado em:  28/12/2001,  no  Boletim  Oficial.
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ANEXO

Quantidade de vegetac5o remov
Quantidade de mudas para compen

Ate 20 10:1

De 21  a  50 I 5.' I

De  51  a  100 20:1

Acima de  100 25.'Z

Para  esp6cjes nativas (Res.  SMA  18,

25:1
11.04.2007  definidas  no  art.  20  incl


