
DECRETO Nº 3.284, DE 11 DE JULHO DE 2014

Dispõe sobre a
regulamentação do corte
e da poda de vegetação
de porte arbóreo,
existente no território do Município de
Monte Alto, e dá outras providências

SILVIA APARECIDA MEIRA, Prefeita Municipal de Monte Alto, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos XI, XXIII e XXXI, do artigo 87, da Lei
Orgânica do Município, DECRETA:

 Para os efeitos deste decreto, considera-se como bem de interesse comum a todos
os munícipes a vegetação de porte arbóreo existente, ou que venha a existir, no território
do Município de Monte Alto, de domínio público.

§ 1º São considerados também, para os fins deste artigo:

I - como bens de interesse comum a todos os munícipes, as mudas de árvores plantadas
em logradouros públicos;

II - como de preservação permanente a vegetação de porte arbóreo que, por sua
localização, extensão ou composição florística, constitua elemento de proteção ao solo, à
água e a outros recursos naturais ou paisagístico.

§ 2º Observado o disposto no inciso II, do parágrafo anterior, são considerados como de
preservação permanente, nos termos da Lei federal nº 4.771/1965, com as alterações
dadas pela Lei federal nº 7.511/1986, também as florestas e demais formas de vegetação
situada:

I - ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d`água, em faixa marginal, observadas as
respectivas larguras mínimas;

II - ao redor das lagoas, dos lagos ou reservatórios d`água, naturais ou artificiais, nas
nascentes, mesmo nos chamados "olhos d`água", e no topo dos montes, montanhas e
serras.

 A supressão de vegetação de porte arbóreo, com exceção de florestas e demais
formas de vegetação consideradas de preservação permanente, em propriedade pública ou
privada, no território do Município, fica subordinada a autorização por escrito, da Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ouvido o técnico responsável do departamento
ou quando necessário da Agencia Ambiental a qual o município está vinculado.
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 Nas demais hipóteses, a supressão ou a poda de árvores só poderá ser autorizada
nas seguintes circunstâncias:

I - quando o corte for indispensável à realização da obra;

II - quando o estado fitossanitário da árvore a justificar;

III - quando a árvore ou parte desta apresentar risco iminente de queda;

IV - nos casos em que a árvore esteja causando comprováveis danos permanentes ao
patrimônio público ou privado;

V - nos casos em que a árvore constitua obstáculo fisicamente incontornável ao acesso de
veículos;

VI - quando o plantio irregular ou a propagação espontânea de espécimes arbóreos
impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas; e,

VII - quando se tratar de espécies invasoras, com propagação prejudicial comprovada.

 A realização do corte ou poda de árvores, em logradouros públicos, só será
permitida a:

I - servidores da Prefeitura com a devida autorização por escrito, da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, ouvido o técnico responsável;

II - funcionários de empresas concessionárias de serviços públicos (energia elétrica, água e
esgoto etc.), desde que cumpridas as seguintes exigências:

a) obtenção de prévia autorização por escrito, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente, ouvido o técnico responsável, incluindo, detalhadamente, o número de árvores e
localização, a época e o motivo do corte ou da poda;
b) acompanhamento permanente de técnico responsável, a cargo da empresa
concessionária de serviço público;

III - soldados do Corpo de Bombeiros, nas ocasiões de emergência, nas que haja risco
iminente para a população ou o patrimônio, tanto público quanto privado.

Parágrafo único. Nos casos de emergência, posteriormente justificados por escrito, as
empresas concessionárias de serviços públicos podem efetuar a poda ou a remoção de
árvores, desde que elas ameacem a segurança dos sistemas das respectivas redes de
energia elétrica, de água e esgoto etc.

 Fica terminantemente proibida a qualquer munícipe a realização de corte ou podas
drástica de árvore em logradouros públicos.
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Parágrafo único. Em caso de necessidade, o particular interessado deverá solicitar a
autorização do corte ou a poda à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ou
nas hipóteses mais graves e urgentes, ao próprio Corpo de Bombeiros.

 As árvores suprimidas por corte ou poda drástica, que ocasione a sua morte, de
forma irregular ou autorizada, deverão ser obrigatoriamente substituídas, em igual número,
pelo proprietário do imóvel ou seu possuidor a qualquer título, de acordo com as devidas
orientações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, inclusive quanto ao
prazo de cumprimento da obrigação.

 As árvores em logradouros públicos, quando suprimidas, deverão ser substituídas
pelo proprietário e ou solicitante do serviço, cabendo a Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente, o fornecimento de mudas e orientações técnicas pertinentes, dentro do
prazo de até cento e oitenta dias.

§ 1º Não havendo espaço no mesmo local, o replantio será feito em área a ser definida
pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, de forma a manter a densidade
arbórea das adjacências.

§ 2º Nos casos em que a supressão ou a retirada de árvores decorrer do rebaixamento de
guias ou quaisquer outras obras justificáveis de interesse particular, as despesas
relacionadas ao replantio, incluindo mudas, protetor, fertilizantes, transporte e mão-de-obra,
deverão ser pagas pelo particular interessado.

 Os serviços de corte ou poda de vegetação de porte arbóreo, prestados pela
Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, serão cobrados
dos particulares interessados, através de preço público, instituído na forma do art. 242 e §
1º, da Lei Complementar nº 209/2005 - Código Tributário do Município -, na seguinte
conformidade:

PREÇOS PÚBLICOS

 ____________________________________
|   Porte da  |   Poda   |   Corte   |
|  Vegetação  |          |           |
|=============|==========|===========|
|Pequeno      |  R$ 30,00|   R$ 50,00|
|-------------|----------|-----------|
|Médio        |  R$ 50,00|  R$ 120,00|
|-------------|----------|-----------|
|Grande       |  R$ 80,00|  R$ 180,00|
|_____________|__________|___________|

Parágrafo único. Os preços públicos instituídos na forma deste artigo serão cobrados por
unidade de serviços prestados, com a inclusão dos custos de retirada e remoção dos
entulhos ou resíduos sólidos.

 Qualquer árvore do Município poderá ser declarada imune ao corte, mediante
decreto deste Executivo, por motivo de sua localização, raridade, antiguidade, onde seu
interesse histórico, paisagístico ou científico, ou de sua condição de porta-sementes.
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§ 1º Qualquer particular interessado poderá solicitar a declaração de imunidade ao corte,
através de pedido escrito ao Prefeito, incluindo a localização precisa da árvore,
características gerais relacionadas com a espécie, o porte e a justificativa para a sua
proteção.

§ 2º Para os efeitos deste artigo, compete à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente:

I - emitir parecer conclusivo sobre a procedência da solicitação e encaminhá-la à
Administração superior, para a decisão cabível;

II - cadastrar, identificar, por meio de placas indicativas, as árvores declaradas imunes ao
corte, e dar apoio técnico à preservação dos espécimes protegidos.

 Sem prejuízo da responsabilidade penal, as pessoas físicas ou jurídicas que
infringirem as disposições deste decreto, no tocante à poda ou corte da vegetação de porte
arbóreo, além das penalidades previstas no artigo 26, da Lei federal nº 4.771/1965, ficam
sujeitas às multas do artigo 1º, da Lei municipal nº 2.903/2012, que serão cobradas em
dobro na reincidência, na seguinte conformidade:

I - de porte pequeno - infração leve - no valor de R$ 266,75;

II - de porte médio - infração grave - no valor de R$ 533,50;

III - de porte grande - infração gravíssima - no valor de R$ 800,25.

Parágrafo único. Respondem, solidariamente, pela infração às normas regulamentadas
neste decreto, quer quanto ao porte, quer quanto à poda, na forma deste artigo, seu autor
material, o mandante, e, quem, de qualquer modo, concorra para a prática do ato
infracional.

 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Monte Alto, 11 de julho de 2014.

Silvia Aparecida Meira
Prefeita Municipal

Registrado em livro próprio e afixado nos locais de costume das sedes da Prefeitura e da
Câmara Municipal, na mesma data, bem como publicada, em órgão de imprensa escrita, na
data de sua circulação, nos termos do artigo 110, da Lei Orgânica do Município.

Maria Cristina Zaupa Antonio
Secretária dos Negócios Jurídicos
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