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pALAcro DA LIBERDAI>E

PROJET0 DE LEI 2022.

Disciplina   o   plantio,   supress5o,   poda,  transplants,
subetituicao,   imunidade   ao   corte   e   compensa§ao
ambientel  de  esp6ci®s  vegefais  arb6reos,  em  area
urbana    no    municipio    de    Jacarei,    a    d&    outras

providencias.

0    PREFEITO    DO    MUNIcipIO    DE    JACAREl,    no    uso    de   suas

atribuig6es, faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a

seguinte Lei.

CAPITULO I
DAS D[SPOSICOES GERAIS

Art.   1°  Para  efeitos  desta  Lei,  considera-se  como  bern  de  interesse

comum a todos os munlcipes a vegetaeao de porte arb6reo existente ou que venha

existir no territ6rio do Municipio de Jacarei, tanto de dominio ptiblico como privado.

Art.  2° A implantagao,  manLitengao e reforma de areas verdes poderao

ser realizadas pela iniciativa privada ou pela sociedade civil organizada, em forma de

parceria,  conforme  disp6e  a  Lei  Municipal  n°  3.398/1993  ou  norma  posterior que  a

venha substituir, com autorizaoao da Administragao Municipal.

Art.  3° 0 manejo da vegetagao de porte arb6reo das  areas  ptlblicas e

particulares,   dentro   da   area   urbana   e   areas   efetivamente   urbanizadas,   sera

gerenciado pela Administragao Municipal.
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CAPITULO  11

DAS DEF]NIC6ES

Art. 4° Para os efeitos desta Lei considera-se:

I  -  Preservaeao  Permanente:  a  vegetagao  de  porte  arb6reo  que,  por

motivo  de  sua  localizaeao,  raridade,  valor  hist6rico,  beleza  ou  condi8ao  de  porta-

semente,   constitua  elemento  de  protegao  ao  solo,   a  agua  e  a  outros  recursos

natiirais ou paisagisticos.

11  -Anelamento do caule:  pratica que  consiste  na  remoeao de  urn anel

da  casca  do  caule ou  de  ramos  lenhosos e visa  interromper o  fluxo  de  seiva  pelo

floema, comprometendo a sobrevivencia do vegetal;

Ill -Area urbana consolidada: aquela que atende os seguintes criterios:

a)         estar  incluida   no  perimetro  urbano  ou  em  zona   urbana  pelo

plano diretor ou por lei municipal especifica;

b)          dispor de sistema viario implantado;

c)         estar   organizada   em    quadras   e    lotes    predominantemente

edificados;

d)         apresentar  uso  predominantemente  urbano,  caracterizado  pela

existencia  de  edificae6es  residenciais,  comerciais,  industriais,  jnstitucionais,  mistas

ou   direcionadas    a   prestagao   de   servigos   e   dispor   de,    no   minimo,    2    dos

equipamentos de infraestrutura urbana, conforme conceitua o artigo 3° da Lei federal

n° 14.285/2021  ou noma posterior que a venha substituir;

lv  -  Area   de  preservagao   permanente:   as   definidas   na   legisla9ao

federal  pertinente,  em  especial  na  Lei  Federal  n°  12.651/2012  ou  norma  posterior

que a venha substituir;

V   -   Arbusto:   Vegetal   lenhoso   possuidor  de   pequeno   tronco,   com

ramificag6es desde a base, que na fase adulta apresente altura ate 3m (tres metros);

Vl  -Arvore: todo esp6cime representante do reino vegetal que possua

sistema radicular, tronco, estipe ou caule lenhoso e sistema foliar, que apresenta na
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idade  adulta  altura  superior  a  3,Om  (tres  metros)  e  DAP  igual  ou  supe

(cinco centimetros);

VIl -Arvore frutifera:   toda especie cultivada para o consumo humano;

VIIl -Cerca viva: vegetagao arb6rea ou arbustiva, disposta em linha, de

maneira a formar barreira vegetal;

lx   -   Compensa9ao   ambiental:   medidas   adotadas   como   forma   de

compensar  e   mitigar  a  perda  dos   beneficios  ambientais  quando  da  supressao

arb6rea;

X -   DAP:  Diametro a Altura do Peito:  medida do diametro do tronco do

exemplar arb6reo, distante 1,30 in (urn metro e trinta centimetros) do solo;

Xl  -  Espa9o  arvore:  e  Lim  espaap  delimitado  nas  calgadas,  ou  no  leito

carroeavel, destinado exclusivamente para plantio e desenvolvimento de arvores;

Xll  -  Especie ameagada de extingao:  aquela com  algum  grau de  risco

de  desaparecimento  na  natureza  em  urn futuro  pr6ximo,  assim  reconhecidas  pelo

Ministerio do Meio Ambiente atrav6s de Portarias especificas;

Xlll -Esp6cie exotica: esp6cie vegetal que nao ocorre naturalmente em

uma determinada regiao geogfafica. Pode ou nao ser invasora;

XIV -  Especie  invasora:  especie vegetal  nativa  ou  nao,  introduzida  por

aeao antfopica, com potencial de prejuizo a vegetaQao nativa;

XV-  Especje  nativa:  esp6cie vegetal  originaria  da area geogfafica que

naturalmente ocorre, referendado pelos 6rgaos de pesquisa oficial;

Xvl  -  Exemplar arb6reo  isolado:  aquele  situado fora  de fitofisionomias

nativas,   florestais   ou   savanicas,   que   se  destaca   na   paisagem   como   individuo

isolado;

Xvll  -  Herbacea:  todo  esp6cime  representante  do  reino  vegetal  que

possua   caule   tenro,    nao-lenhoso,    sem   resistencia,    normalmente   rasteiros   e

arbustivos;
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XVIll  -  Maci?o  florestal:  agrupamento  de  individuos  arb6re

que  vivem  em  determinada  area,  que guardam  relagao entre  si  e entre  as
esp6cies vegetais do local;

XIX - Plantio: o ato de dispor vegetais na terra, e manutengao de tratos

culturais ate que a planta se estabelega;

XX-  Porte  da  arvore:  definido  conforme  a  altura  que  a  arvore  pode

atingir em sua fase adulta, sendo assim subdivididos:

a)         grande  porte:  as  esp6cies  cujas  copas  atinjam  acima  de  12m

(doze metros) de altura;

b)         medio  porte:  as  especies  cujas  copas  atinjam  ate  12m  (doze

metros) de altura;

c)         pequeno  porfe:  as  esp6cies  cujas  copas  atinjam  ate  6m  (seis

metros) de altura;

XXI - Poda:  o ate de desbastar ou diminuir a  massa verde da copa de

arvore ou arbusto, e a remogao de qualquer parfe de uma planta,  com as seguintes

finalidades:

a)  formagao:  utilizada  na  fase  de  viveiro,  com  a  finalidade  de  definir o

crescimento da muda;

b)  condueao:  utilizada  na  fase  juvenil  da  planta,  com  a  finalidade  de

orientar o seu crescimento, evitando potenciais conflitos com estruturas pr6ximas;

c)  limpeza:  utilizada  para  se  remover  galhos  que  porventura  estejam

secos, rachados ou com indicios de doencas;

d) conteneao ou desrama:  visa diminuir a densidade de galhos vivos e

evitar conflitos com estruturas pr6ximas;

e)  poda  de  raizes:  ato  de  podar  parte  das  raizes  de  urn  vegetal.  E

recomendada em casos especificos apenas;
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f)  poda  dfastica  (ou  destopo):  e  a  remoeao  de  volume  excessivo
copa,    quando    se    remove    muitos    galhos   descaracterizando    a    arquitetura  ``

funcionalidade da copa;

Xxll  -  Problema  fitossanitario:  incidencia  de  agentes  fisicos,  quimicos

e/ou biol6gicos que possam interferir no desenvolvimento normal da planta;

Xxlll  -Substituigao:  agao  de  repor a  arvore  removida  no  mesmo  local

ou   mais   proximo   possivel,   objetivando   manutengao   da   densidade   arb6rea   em

determinada regiao;

XXIV -  Supressao:  ato de  remover parfe a6rea  e sistema  radicular de

vegetais considerados como arvores com a finalidade de elimjnar a vegetal;

XXV - Termo de Compensagao Ambiental:  procedimento administrativo

designado  pelo  6rgao  ambiental  municipal,  por  meio  do  qual  a  pessoa  fisica  ou

juridica  responsavel  por  intervengao  na  vegetagao  arb6rea,   localizada  em  area

pLlblica  ou  particular,  se  compromete  a  proceder a  substituieao  e/ou  compensaeao
ambiental,  definidas  pelos tecnicos da  Prefeitura  Municipal de Jacarei pelos efeitos

resultantes da intervengao causada:

Xxvl  -  Torrao:  volume  de terra,  que  comporta  o  sistema  radicular do

vegetal;

XXVII  -  Transplante:  remogao,  transporte  e  realocagao  de  esp6cime

vegetal, com torrao integro, sem afetar seu desenvolvimento.

CAPITULO Ill

DO PLANTIO

Art.  5°  0  pfantio  de  arvores  em  vias  e  areas  pdblicas  observara  a

hierarquizaeao das vias, lei de use e ocupagao do solo e demais normas apliedveis.

Art.  6°  Nas  caleadas  onde  existam  rede  eletrica,  as  arvores  a  serem

plantadas  devem  ser  preferencialmente  de  especies  de  pequeno  porte,  devendo
obedecer aos recuos necessarios.
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§  1°  Nas  calgadas  onde  nao  existam  redes  eletricas,  pode-

especies de medio porte, adequadas a paisagem local e ao espago disponiv

indicada por profissional tecnico habilitado.

§ 2° As arvores plantadas no interior de im6veis, que estejam pr6ximas

ou    sob    a    rede   el6trica,    independentemente   de   seu   porte,    sao   de    inteira

responsabilidade  dos   respectivos  proprietarios  dos  im6veis,   inclusive  no  que  se

refere a poda e descarfe dos galhos podados.

§ 3° No interior de im6veis somente podefa ocorrer o plantio de arvores

a uma distancia minima de 3m (ties metros) da rede de energia el6trica e desde que

as  mesmas  sejam  de  pequeno  porte,  ficando  permitido  o  plantio  de  arvores  de

qualquer tamanho a partir de 10m (dez metros) de distancia da referida rede.

Art.   7°   0   municipe  que   assim   desejar  podefa   solicitar  plantio   de

arvores  em  areas  ptlblicas,  calgadas  e  areas  verdes,   podendo  a  Administra9ao

Municipal   verificar   as   caracteristicas   da   area   e   as   limitag6es   fecnicas,   para

realizaeao  da  arborizaeao  adequada  em  cada  localidade,   respeitando  a  lista  de

especie§ a ser disposta em Decreto Municipal e as demais normas vigentes.

Art.  8° Nas caleadas com  largura  inferior a 2m  (dois  metros) o espago

arvore podefa ocupar o leito-carrogavel.

Pafagrafo    Unico.    No    espago-arvore,    as    esp6cies    deverao    ser

identificadas com nome popular e cientifico, e conter as coordenadas geogfaficas de

sua   localizaeao   em   placa,   que   poderao  ser  confeccionadas   e   instaladas   pela

Administragao Municipal e fixadas ao lado do exemplar arb6reo.

CAPITULO IV

DAS PODAS

Art.  9°  A  poda  da  vegetagao  de  porte  arb6reo  em  areas  pablicas  e

particulares,  sera permitida de forma a garantir a sanidade vegetal, a seguranca da

populagao e o interesse pablico, de acordo com orientagao tecnica da Administragao

Municipal.



CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
GABINETE - VEREADOR EDGARD SASAKI

PALACIO DA LIBERDADE

Pafagrafo  Unico.  A  realizagao  de  poda  em  areas
ilRE

particulares sgin
permitida  aos  municipes  ou  a  empresas  ou  profissionai§  por eles  contratadosr`e

seus  respectivos  im6veis,  desde  que  devidamente  autorizados  pela  Administragao

Municipal.

Art.  10.  Podem realizar podas em areas pdblicas:

I   -   administraeao   Ptlblica   e   empresas   terceirizadas   a   servieo   da

Prefeitura Municipal de Jacarei;

11   -   concessionarias   de   servi8os   ptiblicos,   como   forma   de   mitigar

conflitos com redes de servigos existentes;

Ill  -  corpo  de  bombeiros  e  defesa  civil,  quando  caracterizado  risco

iminente de queda da arvore ou partes dela;

IV - empresas  e  profissionais  autonomos,  devidamente cadastrados  e

credenciados junto a Prefeitura Municipal de Jacarei.

Art.   11.   A   poda   em   areas   pdblicas   realizada   pela   Administragao,

envolve ag6es preventivas e corretivas, visando a manuteneao de cobertura arb6rea

adequada, com mitigagao de riscos potenciais.

Art.    12.   A   Administragao   Municipal   pode   autorizar   poda   em   area

pdblica,  mediante  atendimento  das  condicionantes  necessarias  a  serem  dispostas
em Decreto Municipal.

Art.  13.  Se  porventura  a  poda  realizada  em  area  ptlblica  ou  privada,

causar  danos  que  comprometam  a  fitossanidade  do  individuo  arb6reo  ou  a  sua

estabilidade,   ficafa  o   interessado  passivel  de  autuagao,   conforme  artigo  26  da

presente lei.

Pafagrafo   Unico.   Caso   o   vegetal   venha   a   morrer,   o   interessado

tambem ficara responsavel pelo cumprimento da compensagao ambiental.

CAPITULO V

DA SUPRESS^O
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Art.  14.  A supressao de arvores,  em  areas particulares,  depen

autorizaeao  pfevia  por  parte  da  Administragao  Municipal,  e  poderao  ocorrer

seguintes casos:

I    -    quando    a    sadde    e/ou    estabilidade    do    exemplar   estiverem

comprometidos;

11  -  quando  a  arvore  ou  parfes  dela  estiverem  colocando  em  risco

pessoas, edificag6es e equipamentos ptlblicos adjacentes;

Ill -quando a arvore ou partes dela ocasionarem danos permanentes e

irrepafaveis no patrim6nio ptiblico ou privado;

lv -quando se tratar de esp6cies ex6ticas invasoras;

V   -   quando   a   arvore   conflitar   com    implantagao   de    edificacao,

devidamente constatado em documentos a serem apresentados pelo interessado.

§1°  Nos  casos emergenciais em  que  haja  o  risco  iminente  a  vida,  ao

patrim6nio  publico  ou  privado,  a  Administraeao  Pdblica  ou  pessoas  credenciadas

poderao suprimir arvores em area particular, quando expuserem,  comprovadamente

atraves de laudo fecnico elaborado por profissionais da Defesa Civil ou corpo tecnico

da Administraeao  Municipal,  pessoas ou  bens  a  risco  iminente,  sem  a necessidade

de compensagao ambiental.

§2°  Nos casos em  que  o  interessado solicitar a  supressao de arvores
em  area  particular ou  nas  calgadas,  e que  nao seja  motivada pela necessidade de

atender emergencias em que haja o risco iminente a vida,  devera fazer a  reposi9ao

no  mesmo  local  em  que  se  encontrava,  por  uma  que  seja  de  outra  esp6cie  de

pequeno ou medio porte.

Art.15. A supressao de arvores em areas pdblicas, sera realizada:

I    -   pela    Prefeitura    Municipal    de   Jacarei   ou    Permissionarias   ou

Concessionarias prestando serviap publico;

11    -    pelo    Corpo    de    Bombeiros    ou    pela    Defesa    Civil,    quando

caracterizado risco iminente de queda da arvore ou partes dela.
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Art.   16.    A  supressao  de  arvores  em  areas  pdblicas  sera

I  -  a  satlde  e  estabilidade  do  exemplar  estiverem  comprometidos,  e

colocar em risco pessoas, edificag6es ou equipamentos pdblicos adjacentes;

11   -   a   arvore   ou   partes   dela   ocasionarem   danos   permanentes   e

irrepafaveis no patrim6nio pdblico ou privado;

111  -  se  tratar  de  esp6cies  ex6ticas  invasoras,  comprovada  que  sua

permanencia pode acarretar prejufzos ambientais;

lv  -  a  arvore  estiver  bloqueando  acesso  a  garagem,   devidamente

comprovado pela guia rebaixada no local onde se localiza a arvore;

V   -   constatada   situagao   de   utilidade   ptlblica   ou   interesse   social,

devidamente caracterizadas pela Administraeao Publica;

Vl  -  a  arvore  estiver  obstruindo  a   realizagao  de  obras  ptlblicas  ou

particulares,   mediante  apresentagao  do  projeto  devidamente  aprovado,   no  qual
conste em planta baixa a localizagao das arvores objeto de conflito.

Art.    17.   A   supressao   de   exemplares   arb6reos   nativos   isolados,

ameaeados   de   extineao,   assim   definidos   em   normas   especfficas,   podefa   ser

autorizada, excepcionalmente, desde que verificadas as segujntes hip6teses:

I  -  risco a vida  ou  ao patrim6nio desde que comprovados  por meio de

laudo tecnico;

11 -estado fflossanifario comprometido;

Ill  -utilidade  ptlblica,  conforme  a  Lei  Federal  n°  12.651/2012  ou  outra

norma que a venha substituir;

lv   -   quando    inexistir   alternativa   tecnica    locacional,    devidamente

comprovada.

V -mediante Compensa?ao Ambiental de 30:1, em  conformidade com

a RESOLueAO SMA N° 7/2017 ou outra norma qLie a venha substituir.
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Pafagrafo    dnico.    As    mudas    para    cumprimento    da

ambiental  deverao  ser  da  mesma  especie  ameagada  de  extineao,  cujo

autorizado.

CAPITULO VI

DO TRANSPLANTIO

Art.18.  A  Administraeao  Municipal  podera  autorizar  o  transplantio  de

esp6cie  arb6rea  ou  arbustiva,  mediante  requerimento  do  interessado,  que  devefa

conter, no minimo:

I -quantidade e identificagao dos vegetais passiveis de transplante;

11 -indicaeao do local atual e do local pretendido para transplantio;

Ill -metodologia a ser utilizada para o transplante.

§    1°    0    interessado    fica    condicionado    a    apresentar    relat6rios,

simplificados, das condie6es dos exemplares transplantados, ap6s 03 e 06 meses da

operagao de transplantio.

§ 2° Caso constatado que o exemplar transplantado morreu, a situagao

sera  comparada  a  supressao,  ensejando  o  cumprimento  da  devida  compensaeao

ambiental.

CApiTULO VII

DA SUBSTITUICAO E COMPENSACAO AMBIENTAL

Art.19. As substituie6es de arvores impr6prias em logradouros ptiblicos

poderao  ser feitas  pela  Administragao  Municipal  conforme  o  plano  de  arborizagao

em vigencia.

Art.  20.  As esp6cies a  serem empregadas  na  substituigao deverao ter

porte adequado ao local de plantio, em consonancia com os dispositivos da presente
lei.
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Art. 21. Quando do pedido de supressao em areas particulare

requerente  obrigado  do  cumprimento  do termo  de  compensagao  ambiental,  o

pode ser firmado dentre as seguintes alternativas:

I   -  pagamento   pecuniario,   no  valor  de  2,0  VRM,   a  cada  exemplar

ex6tico a ser suprimido, e 6,0 VRM, a cada exemplar nativo a ser suprimido, sendo o

valor destinado integralmente ao Fundo Municipal de Meio Ambiente;

11  -doagao de mudas,  na propongao de 25:1  no caso de supressao de

especies  nativas,  e  10:1   no  caso  de  especies  ex6ticas  (salvo  esp6cies  ex6ticas

invasoras).

Ill   -   plantio  de  mudas   nativas,   na   propongao  de  25:1   no   caso   de

supressao de esp6cies nativas e  10:1  no caso de especies ex6ticas (salvo especies

ex6ticas invasoras), em area de preservaeao permanente, quando houver, dentro do

mesmo im6vel onde foi autorizada a supressao.

§  1° Em  relagao ao disposto contido no lnciso 11 deste artigo,  as mudas

deverao  ser  entregues  em   local  a  ser  indicado  pela  Administragao   Municipal  e

deverao  possuir  porte  minimo  de  1,Om  (urn  metro)  de  altura,  torrao  integro  e  de

tamanho  compativel,  isenta  de  pragas  e  doengas  e  com  boa  formaeao  da  parfe

aerea;

§ 2° As medidas compensat6rias previstas no Termo de Compensaeao
Ambiental  deverao  ser  executadas  anteriormente  a  emissao  da  Autoriza9ao  de

Supressao emitida pela Prefeitura Municipal de Jacarei.

Art. 22.  Ficam isentos de compensaeao ambiental,  por serem esp6cies

de   uso   silvicultural   ou   pela   condieao   de   invasora,   quando   da   autorizagao   de

supressao das seguintes especies:

a)          Eucalipto (Eucalyptus spp.);

b)           Pinheiro (Pinnus spp.);

c)         Espat6dea (Spathodea campanulata);

d)         Leucena (Leucanea leucocephalla);

PRACADosTR€sPoDEREs,74     -CEP:   12.327-901      -CAixAPosTAL228     -Tea   :(012)39552205    -
e-mail  -oabinete.edgard9asoki@jacarej.sp.Ieg.br

site:  wwwcamaraiacaiei  sD  aov  br



CAMARA MUNICIPAL DE JACARE
GABINETE - VEREADOR EDGARD SASAKI

pALAcro DA LIBERDADE

e)         Santa-barbara (Melia azedarach).

f)           Ficus Benjamin -(Ficus Benjamina L.  (Moraceae)

Pafagrafo Unico. A compensagao ambiental pode ser reduzida,  em ate

90%   (noventa   por   cento),    para   pessoas   de   baixa   renda,    mediante   analise

socioecon6mica   a   ser   realizada   pelos   t6cnicos   competentes   da   Administragao

Municipal, a partir da manifestagao do interessado.

CApiTULO Vlll

DOS NOVOS LOTEAMENTOS

Art.  23.  Para  aprovagao  de  projetos  de  loteamentos,  sera  exigido  o

plantio de arvores, com esp6cimes indicadas pela Prefeitura Municipal,  na propongao

de 1  (Llma) para cada  10m (dez metros) de testada, no espago destinado ao passeio

pdblico, conforme legislagao vigente.

CApiTULO IX

DAS PROIBICOES

Art.  24.  Fica  proibido  o  uso  de  produtos  herbicidas  em  vegetagao  de

porte arb6reo, arbustivo e herbaceo em logradouros ptlblicos e areas particulares.

Pafagrafo  Unico.  Caso da  necessarla aplicagao de defensivo agricola,

o responsavel devera possuir receituario agron6mico indicando o tipo de produto e a

dosagem utilizada.

Pena: 05 VRM, caso constatada a infraeao.

Art.  25.  Fica  proibida  a  pintura  de  tronco  de  arvores  por qualquer tipo

de produto quimico, nos logradouros pdblicos.

Pena: 05 VRM para cada arvore pintada.
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Art.   26.    Fica   proibida   a   poda   drastica   da   copa   em   a

logradouros pdblicos ou areas particulares.

Pena:   10  VRM   para   cada   arvore   podada   em   desacordo   com   as

normas.

Art.   27.   Fica   proibido  sufocar  o   colo   de  arvores   pelo  dep6sito  de

concreto,  piche,  terra,  pedras,  areia ou qualquer outro material que venha afogar o

colo     do    vegetal     nos     logradouros     ptlblicos,     impedindo     ou    dificultando     a

permeabilidade do solo ao redor da arvore.

Pena: 05 VRM para cada arvore sufocada.

Pafagrafo   tinico.   Constatada  a   infragao,   o   responsavel  devefa  ser

notificado, com prazo de  15 dias para remogao do material e adequagao do espago,

sob pena de aplicaeao de multa, caso nao cumpra a notificaeao.

Art.   28.   Fica  proibida  a  poda  do  sistema   radicular  em   logradouros

ptlblicos,  salvo sob orientagao da Administragao Municipal.

Pena: 05 VRM, para cada arvore cujas raizes foram podadas.

Art.   29.   Fica   proibida   a   utilizagao   de   arvores   situadas   em   locais

pdblicos  para  colocaeao  de  cartazes  e  andncios,  como  tamb6m  para  suporte  ou

apoio de objetos de instalae6es de qualquer natureza.

Pena:   05  VRM,   para  cada  arvore  onde  foi   instalado  o  objeto  em

desacordo com a norma.

Art.  30.  Fica  proibido  destruir,  danificar,  lesar,  por  qualquer  modo  ou

meio, arvores de logradouros ptiblicos ou em propriedade privada alheia.

Pena:  18 VRM, para cada arvore vandalizada.

Art.  31.  Fica  proibido o plantio de arvores em manilhas ou em qualquer

outro   meio   que   configure   obstaculo   para   o   pleno   desenvolvimento   do   sistema

radicular,  limite seu crescimento e dificulte o processo de ancoragem e estabilidade

do vegetal.
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Pena: 05 VRM,  para cada arvore plantada em desacordo com

quando for inviavel a remogao da estrutura.

Art.   32.   Fica  proibido  a   realizagao  de  podas  de  arvores  em  areas

pdblicas e particulares, sem a devida autorizagao da administragao municipal.

Pena: 05 VRM para cada arvore podada sem autorizagao.

Pafagrafo   dnico.   Constatada  a   infraeao,   o  responsavel   devefa   ser

notificado  sobre  a  necessidade  de  obteneao  de  autorizagao  para  realizagao  de

podas,  em  caso  de  reincidencia,  have fa  lavratura de Auto de  lnfragao e  lmposieao

de Multa.

Art.  33.  Fica  prolbida a  realizaeao  de  supressao de  arvores  em  areas

pdblicas e particulares, sem a devida autorizagao da Administragao Municipal.

Pena:  18 VRM para cada arvore suprimida sem autorizaeao.

Art,  34.  Fica proibido o plantio de vegetais com espinhos em caleadas

pdblicas e areas limitrofes de propriedade particular com area de passeio ptlblico.

Pena:   02   VRM   para   cada   vegetal   com   espinhos   plantados   nas

condig6es especificadas.

Pafagrafo  tlnico.   Constatada  a   infraeao,   o   responsavel   devefa  ser

notificado  sobre a  necessidade  de  remogao da  vegetagao  com  espinhos,  no prazo

de  30  dias,  em  caso de  nao  cumprimento,  have fa  lavratura  de Auto  de  lnfragao e

lmposigao de Multa.

CAPITULO X

DA FiscALizACAO, AUTO DE NOTiFlcACAO E AUTO DE iNFRAeAO E
iiviposie^O DE MULTA

Art.  35.  Verificada  a  infraeao  de  qualquer  das  disposig6es  desta  Lei,

sera lavrado o Auto de Notificaeao ou Auto de  lnfragao e  lmposigao de Multa -AIIM,

de acordo com os seguintes criterios:
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§ 10 a responsavel pela infraeao tomafa ciencia do Auto de N

e do Auto de lnfragao e lmposigao de Multa, das seguintes maneiras:

I -pessoalmente, ou atrav6s de seu representante ou preposto;

11 -via postal,  mediante carta registrada com aviso de recebimento, ou

notificagao extrajudicial, devidamente acompanhada de c6pia do Auto de  lnfragao e

lmposigao de Multa;

Ill   -  por  edital,   com   prazo  de  20   (vinte)   dias,   se  desconhecido  o

domicilio do infrator.

§ 2° 0 Auto de lnfracao e lmposigao de Multa sera lavrado em 3 (tres)

vias,  devendo ser entregue a 2a via ao autuado,  mediante a constatagao  in  loco da

situaeao.

§   3°  A  agao  fiscal   podefa   iniciar-se  de  forma  espontanea  ou  por

dendncia que sera recebida pelo agente competente.

§  4°  0  Auto  de   lnfragao  e   lmposigao  de  Multa   sera   lavrado  com

precisao   e   clareza,   sem   entrelinhas,   emendas   ou   rasuras,   devendo   conter  os

seguintes elementos essenciais:

I -local da constatagao da infragao;

11 -dia/mss/ano/hora da constatagao;

Ill -inscri9ao imobjliaria do im6vel;

lv - nome do infrator;

V -CPF ou CNPJ do infrator;

Vl - descrigao da infra9ao;

Vll -dispositivo legal afrontado nos termos da Lei;

Vlll -recurso administrativo cabivel e instrugao para o exercicio desse

direito;

lx -demais penalidades possiveis de serem aplicadas;

X -prazo para cumprimento da imposigao;
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Xl -valor da multa em VRMs ovalor de Referencia do Municipi

§ 5°   Caso nao identificado o infrator,  os dados relativos aos itens

V  do  pafagrafo  anterior  serao  os  constantes  do  Cadastro  lmobiliario  da  Prefeitura

Municipal de Jacarei.

Art.  36.  Serao consideradas circunstancias agravantes,  que ensejam o

acfescimo de 02 VRM no valor da multa a ser aplicada:

I-contra especies nativas raras ou ameacadas de extineao;

11 -durante a noite, em final de semana ou feriado.

CApiTULO XI

DOS RECURSOS

Art.  37.  A  lavratura do auto  de  Notificaeao  e/ou  a  lavratura  do Auto de

lnfra9ao e lmposieao de Multa ensejafa a abertura de processo de fiscalizaeao junto

ao    6rgao    municipal    encarregado    de    desenvolver   a    fungao,    no   qual    serao

devidamente processados os recursos administrativos ate a decisao final.

Art.    38.    Poderao    os    autuados    Oferecer    recurso,    a    autoridade

administrativa responsavel pela lavratura do auto de Notificagao ou Auto de lnfraeao

e  lmposigao de Multa,  no  prazo de  30  (trinta)  dias  contados do  recebimento desse

Auto.

§  1° 0  recurso somente sera  conhecido  com  a  devida qualificagao do

solicitante e quando apresentado:

a)          pelo pr6prio notificado ou autuado;

b)         por procurador devidamente constituido;

c)         por terceiro que demonstre vinculo na causa.

§  2°    Sera  arquivado  o  recurso,  sem  apreciagao,  quando,  depois  de

regularmente    cientificados,    os    recorrentes    nao    fomecerem    documentos    ou
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informae6es consideradas essenciais para a analise das alegae6es, de acor

a  lei.

Art.  39.  Os  recursos  apresentados  no  prazo  terao  efeito  suspensivo

apenas no que se refere a inscri¢ao da multa em divida ativa

Art.  40.   Nas   hip6teses  de   nao  apresentaeao  de  recurso  no  prazo

estabelecido ou  de  indeferimento  do  recurso  administrativo  do Auto  de  notifica9ao,

sera lavrado o Auto de lnfragao e lmposi?ao de Multa.

Art.   41.   Nas   hip6teses  de  nao  apresentagao  de   recurso   no  prazo

estabelecido  ou  de  indeferimento  do  recurso  administrativo  do Auto  de  lnfragao  e

lmposigao de Multa, sera o mesmo inscrito em divida ativa.

cApiruLO xii
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSIT6RIAS

Art.  42.  Sob  pena de multa,  e  proibido  impedir ou  dificultar a agao dos

agentes fiscais ou autoridades municipais responsaveis pela aplicagao desta Lei,  no

exercicio das suas fung6es.

Pafagrafo  dnico.     0  descumprimento  dos  preceitos  dispostos  neste

artigo ensejafa a aplicaeao de multa de 5 (cinco) VRM, alem das demais sang6es ja

previstas nesta Lei.

Art. 43. Qualquer cidadao podefa denunciar,  inclusive anonimamente, a

Municipalidade,   atos   que   transgridam   os   dispositivos   das   leis   e   regulamentos

municipais.

Art. 44.  Os recursos provenientes da arrecadagao das multas previstas

nesta Lei serao destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Art.  45.  Quando se tratar de pedido de supressao de vegetaeao nativa

ou  arvores  isoladas  localizadas  em  area  de  preservagao  permanente,  observar  os
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artigos  10 e  11  da  Lei Municipal n° 6.425, de 02 de dezembro de 2021,  ou

venha a substituir.
ngFERTe=

Art.  46.  Qualquer arvore do Municipio,  situada em area pdblica,  podefa

ser declarada imune ao corte,  mediante ato da Administragao Municipal,  par motivo

de  sua  localizagao,  raridade,  antiguidade,  de  seu  interesse  hist6rico,   cientifico  e

paisagismo, ou de sua condigao de porta sementes.

Art.  47,  Ficam  revogadas  as disposig6es em contfario,  em  especial,  a

Lei  n° 4179,  de  12  de  marap de  1999,  Lei  n° 4079,  de  30  de  maio de  1998,  Lei  n°

4.549,  de 26  de dezembro de 2001,  o  Decreto  n°  547  de  01  de fevereiro de 2000,

Decreto n°  101  de 02 de abril de 2009,  Decreto n° 1.149 de 21  de julho de 2008 e a

Lei n° 6.419 de 18 de novembro de 2021.

Art. 48.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei, 20 de maio de 2022.

Vereador PSDB
|o Secretario

Autor do Proj®to - Vereador Edgard Sasaki - PSDB
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JUSTIFICATIVA                                                                                                                 €

0  presente  Projeto  de  Lei  visa  sintetizar todas  as  leis  abrangentes  em  u

revogar as demais leis existentes sobre arborizagao urbana no municipio de Jacarei,

onde   atraves   dele,   pretendemos   compilar   as   informag6es   das   leis   preteritas,

aproveitar o que for pertinente,  e descartar o que  nao  mais for apliedvel,  ou  o  que

estiver obsoleto por normas posteriores.

Na   atual   lei   municipal   sobre   arborizaeao,   n°  4.549/2001,   temos   dificuldade   de

interpretagao  do  texto  legal,  pois  seu  texto  6  confuso  e,  em  alguns  pontos,  ate

repetitivos.  Ademais,  da  maneira  como  se  encontra,  nao  contempla  muitos  casos

verificados durante vistorias por tecnicos em campo. Alem disso,  a norma vigente e

muito   antiga   (2001).   No   periodo   compreendido   entre   a   sua   san€ao   e   a   data

presente,  varias  resolu?dos,  normas  t6cnicas,  decretos  e  leis  foram  promulgados

nesse  periodo,  nas e§feras estadual e federal,  qLie afetam direta e indiretamente a

aplicabilidade da lei municipal vigente.

Tamb6m temos varias leis vigentes sobre a tema desde o ano de  1998 ate 2021, as

quais  os  seus  objetos  estao  sendo  contemplados  neste  e  com  a  sua  aprovagao,
deverao ser revogadas as seguintes  leis:  Lei  n° 4179,  de  12 de mango de  1999,  Lei

n°  4079,  de  30  de  maio  de  1998,  Lei  n°  4.549,  de  26  de  dezembro  de  2001,  o

Decreto  n° 547 de 01  de fevereiro de 2000,  Decreto n°  101  de 02 de abril de 2009,

Decreto n° 1.149 de 21  de julho de 2008, a Lei n° 6.419 de 18 de novembro de 2021.

Entre   as   alterag6es   propostas,   vale   destacar   a   diferenciagao   entre   podas   e

supress6es    de    arvores,    tanto   em    area    pt]blica    como    em    area    particular.

Pretendemos dar maior celeridade as autorizag6es de podas em areas particulares,

com major autonomia e responsabilidade ao municipe.

Hoje urn dos maiores gargalos na emissao de autorizag6es,  refere-se a necessidade

de vistoria em todos os pedidos abertos, tanto em area ptlblica, como particular, seja

para   poda   ou   para  supressao.   Com  a   nova   lei   e   a   diferenciagao  dos  casos,

pretendemos dar maior responsabilidade e autonomia ao municipe, com previsao de

menor tempo de analise dos pedidos.

Para  as  areas  pdblicas,  tambem  have fa  a  previsao  de  autoriza8ao  de  podas  de

arvores  por  empresas  e  profissionais  cadastrados.   Hoje,   apenas  a   prefeitura  e

concessionarias de serviaps publicos podem realizar podas em logradouros ptlblicos.
PR^CADOSTRESPODERES,74     -CEP.12   327-901       -CAIXAPOSTAL226      -TEL      (012)3955`2205

e,mail  -gabinete.edgard8a§aki@jacarel  ap.leg  br
Site.  wwwcaniaraiacarei  sD  aov   br



CAMARA MUNICIPAL DH JACAR
GABINETE - VEREADOR EDGARD SASAKI

PALACI0 DA LIBERDADH

Com   a   nova   norma,   sera   aberto   cadastro   de   empresas   e   profissio

realizaeao dessa atividade.  Coma resultado, espera-se menor demanda a

para   podas  em  areas   pdblicas,   ao  mesmo  tempo  que   incentiva  a  geragao  de
emprego   e   renda   por   meio   da   regulamentacao   dessa   atividade,   dentro   de

parametros pie-estabelecidos.
Tamb6m    trazemos   algumas    previs6es    legais    antes    inexistentes,    tais    como

procedimento   para   plantio   e   transplantio   de   arvores   e,   ainda,   atualizaeao   das

definig6es dos termos tecnicos.

Mais   uma   inovaeao   pertinente   refere-se   as   novas   formas   de   compensaeao

ambiental,   pois   na   nova   lei   have fa   possibilidade   de   o   cidadao   realizar   esse

procedimento  via  pagamento  pecuniario,  direcionado  ao  fundo  municipal  de  meio

ambiente.   Hoje,   e  aceito  apenas  a  doagao  de  mudas,  a  que  pode  dificultar  a

compensagao  pelo  municipe.  Em  casos especificos (quando existir APP  no  im6vel),

a compensaeao sera mediante plantio. Tambem sefa mantida a opgao de doagao de

mudas.

Outro   ponto   modernizado   pela   nova   lei,   refere-se  as   proibig6es  e   penalidades.

Pretendemos detalhar melhor as ag6es proibidas  na vegetaeao,  definindo as penas

(multas)    para   cada   caso,    conforme   a   gravidade   da   agao.   Algumas   ag6es

anteriormente   nao   previstas,   agora   estarao   contempladas,   como   por  exemplo,

punigao para sufocamento do colo da arvore.

Tamb6m  colocamos  algumas  referencias tecnicas  a  serem  empregadas  na  gestao

da   arborizagao,   em  especial   as   normas  tecnicas  ABNT:   NBR  que  orientam   as

t6cnicas de podas, plantios e outros. Uma das inovag6es deste Projeto de Lei refere-

se  a  adogao  de  urn  termo  de  responsabilidade  a  ser  firmado  com  o  cidadao  (ou

empresa),   no  qual  havera   responsabilizagao  por  eventuais  danos  ao   patrim6nio

pLlblico   ou   privado   em   decorrencia   de   impericia   ou   imprud6ncia   quando   da

realizaeao de podas e/ou supress6es. Dessa forma, pretendemos isentar a prefeitura

de eventuais responsabilidades por danos ou prejuizos.

Destaca-se que o presente Projeto de Lei esta em consonancia com a Agenda 2030,

contemplando   parfe   dos   seguintes   Objetivos   de   Desenvolvimento   Sustentavel,

senao vejamos:
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a)   Como   base   legal,   citamos   a   Lei   Federal   n°10.257/2001   (estat

cidades),  que em  seu  artigo  2°,  define  entre  suas  diretrizes:inciso  Xll

protegao,    preservagao   e   recuperagao   do   meio   ambiente   natural   e
construido,    do    patrim6nio    cultural,    hist6rico,    artistico,    paisagistico    e

arqueol6gico.

b)   Ja  a  Lei  Federal  n°  6.938/1981,  que  disp6e  sobre  a  politica  nacional  do

meio   ambiente,   tom   entre   seus   princ[pios:    agao   governamental   na

manutengao do equilibrio ecol6gico,  considerando o  meio  ambiente coma

urn  patrim6nio  ptlblico  a  ser  necessariamente  assegurado  e  protegido,

tendo em vista o uso coletivo (inciso I do artigo 20).

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

procurando sintetizar todas as leis abrangentes em uma s6, revogando as existentes
no sentido de atender os anseios dos nossos moradores,  principalmente na grande

demanda destes manejos no que tange tanto as da areas ptlblicas como as da areas

particulares,  e  em  vista  disso,  procuramos  apresentar  esta  propositura  que  visa

orientar e regulamentar as atividades pertinentes a arborizagao urbana no perimetro

urbano   nesta Casa Legislativa, sendo que assim exposto, esperamos contar com a

aprovagao dos nobres pares, aos quais antecipamos os nossos agradecimentos.
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