
LEI Nº 2013, DE 05 DE MARÇO DE 1998.

INSTITUI A PROIBIÇÃO
DO CORTE
INDISCRIMINADO DE
ÁRVORES SADIAS NOS
LOGRADOUROS E PASSEIOS
PÚBLICOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Dr. Elias Bahdur, Prefeito Municipal de Monte Alto, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Monte Alto, em sessão realizada
no dia 02 de março de 1998, aprovou e ele Sanciona e promulga a seguinte Lei:

 Fica proibido o corte de árvores sadias nas praças e logradouros e passeios
públicos que não estejam causando danos iminentes à estrutura das construções ao seu
redor.

 Considera-se árvore sadia toda aquela que não se encontrar acometida por algum
tipo de doença ou praga característico á sua espécie.

 Constituem obrigações do Poder Executivo Municipal.

I - quando do corte de árvores, efetuar o replantio de 02 (duas) outras árvores, obedecendo
os critérios estabelecidos pela CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz;

II - elaborar um plano de arborização para recompor a área verde do Município até que se
atinja o índice de 11m² por habitante, obedecendo os índices estipulados pelos organismos
internacionais de proteção ao meio ambiente;

III - fiscalizar e executar as podas que se fizerem necessárias, sempre observando os
critérios técnicos necessários para garantir a sobrevivência das árvores.

 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal de Monte Alto, 05 de março de 1998.

DR. ELIAS BAHDUR
Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio e publicada no local de costume, na mesma data, e na
Imprensa Oficial do Município, na data de sua circulação, nos termos do artigo 98, da Lei
Orgânica do Município.
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ATTÍLIO ORLANDI
Sec. Adm. e Finanças
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