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"Dispôe sobre a remoção de árvores
localizadas nos logradouros públicos
municipais que, por doença ou outro
motivo relevante, Possam vir a

ameaçar a integridade física de
pessoas ou ceusar dano ao patrimônio
público ou privado, e dá outres
providências"
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PÍesidento

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURíSNCA DE RIBEIRÃO PIRES

APROVOU:

Art. 1o- As árvores localizadas nos logradouros municipais que, por doença ou outro

motirro relevante, possam vir a colocar em risco a integridade física das pessoas Ou

causar dano ao patrimônio público ou privado, deveráo ser removidas e substituídas

por outras, de espécies escolhidas entrê aquelas adequadas ao local, conforme os

critérios técnicos íixados pelo Poder PÚblico municipal.

§ 10 - As árvores afetadas deveráo ser podadas e tratadas, sendo que as remoçÔes

deverão ocorrer quando, adotados os procedimentos citados, náo eliminarem

quaisquer riscos.

§ 2'- As árvores de que trata a presente lei, sÓ poderão ser removidas após vistoria

e laudo que justifiquem sua poda ou remoção, os quais deverão estar assinados por

engenheiro agrônorro dc quadi"o da municipalidade.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:
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§ 3" - AIém das espécies mais adequadas a cada local, conforme os critérios

técnicos estabelecidos pelo Poder Público municipal, em caráter excepcional,

poderão ser escolhidas, para substituição das árvores removidas, espécies exóticas

que foram significativas, histórica e esteticamente, para a caracterizaçâo de

determinados bairros, ao longo do processo de urbanizaçáo e arborização da

cidade.

Art.20 - lnstituiçôes técnicas e cientificas poderão contribuir, através da celebração

de acordos, convénios e parcerias com o Poder Público Municipal para o
desenvolvimento de meios de combate às doenças que afligem as árvores plantadas

em ambientê urbano, assim como para o desenvolvimento de formas eficazes de

contenção, sobretudo por meio de medidas de engenharia, para manter erguidos e

seguros os espécimes cuja idade ou beleza lhes garanta a condiçáo de patrimônio

paisagístico do Município.

Art. 4' - 0 Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicaçáo.

Art. 50 - Esta lei entra êm vigor na data de sua publicaçáo, revogadas as disposições
em contrário.

Sala "Roberto Bottacin Moreira", 28 de n bro 2019.

Vereado Amaury Di

Câmaro gvluniripaf faEstânciaÍuristíca le Rifieirdt Airu

Art.3o - As despesas decorrentes da execução desta lei conerão por conta das
dotações orçamentárias próorias, suplementadas, se necessário.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa disciplinar e viabilizar a remoÉo de árvores

localizadas nos logradouros públicos municipais que por doença ou outro motivo

relevante possam vir a ameaçar a vida e a integridade física das pêssoas ou @usar

dano ao patrimônio público ou privado.

Apesar da grande importância das árvores para a qualidade do ar, o

controle da temperatura e a absorção das águas pluviais, muitas vezes elas podem

trazer grandes riscos para as pessoas.

É muito frequente, em nossa cidade, a queda de árvores sobre automóveis,

edifícios, fiaçÕes elétricas e até mesmo pessoas nos dias de vendavais, com muita

chuva e muito vento, tão comuns nos meses de primavera e de verão.

Muitas árvores com mais de cinquenta anos estão ocas e enfraquecidas,

correndo o risco de desabar quando da ocorrência de um temporal mais forte.

Diante de tal problema, torna-se urgente que seja ampliado e viável os

procedimentos relativos às podas e remoções de árvores que estejam em condições

tais que, se tornam uma ameaça à população.

O presente projêto visa também estimular uma arborização apropriada à

realidade da meúóoole, fornecendo diretrizes no que tange a arboização racional do

município nas próximas décadas.

Face ao exposto, como se trata de medida de evidente interesse público,

pedimos aos Nobres vereadores desta Câmara a aprovação desta propositura.

Vereador ry Dias
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DEPARTAMENTo tuníotco

Processo: ne 2O4l2Ol9 -Plenário - Projeto de Lei ng 93/2019

Proponente: VeÍeador Amaury Dias

sírresr

O Vereador em questão apresentou o Projeto de Lei ne 93/2079 à Câmara Municipal, que

objêtiva dispor sobre a remoção de árvores localizadas nos logradouros públicos municipais

que, por doença ou outro motivo relevante, possam vir a ameaçar a integridade física de

pessoas ou causar dano ao patrimônio públicos ou privado . O referido projeto foi remetido a

esta Assessoria Jurídica e Administrativa, para emissão de parecer.

Eis síntese do essencial. Passo ao parecer.

panectn tuníolco

Sobre a constitucionalidade e legalidade do projeto de lei que "Dispõe sobre a remoção de

árvores localizadas nos logradouros públicos municipais que por doença ou outro motivo

relevante possam vir a ameaçar a integridade física de pessoas ou causar dano ao patrimônio

público ou privado, e dá outras providências", de autoria do Vereador Amaury Dias.

Segundo a propositura, as árvores localizadas nos logradouros munícipais que, por doença ou

outro motivo relevante, possam vir a colocar em risco a integridade física das pessoas ou

causar dano ao patrimônio público ou privado, deverão ser removidas e substituídas po

outras, de espécies escolhidas entre aquelas adequadas ao local, conforme os critérios

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão pires - Sp

Fone:4827-1519

Cônara gvtunicipof [aEstônciaÍuristíca [e N6eir0o Aires

Assunto: Dispõe sobre a remoção de árvores localizadas nos logradouros públicos municipais

que, por doença ou outro motivo relevante, possam vir a ameaçaÍ a integridade física de

pessoas ou causar dano ao patrimônio públicos ou privado,
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técnlcos fixados pelo Poder Público munlcipal, mediante análise do engenheiro agrônomo do

quadro da municipalidade.

sob o aspecto jurídico, embora a constituição Federal não enuncie explicitamente a

competência do Município para legislar sobre meio ambiente, os municípios foram dotados de

autonomia legislativa, que vem consubstanciada na capacidade de legislar sobre assuntos de

interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, conforme dispõe o artigo 30,

inciso le ll, da Carta Magna:

ll-suplementaral islacão federa le a estadua I no quee

couber;

,-" (meus grifos)

Sobre a expressão "interesse local", Hely Lopes Meirelles aduz:

posto isso, vale destacar que a matéria, ao dispor sobre os cuidados com o meio ambiente,

está em consonância a constituição Federal, em especial ao Artigo 225, que expressamente

garante a proteção ao meio ambiente e atribui ao Poder Público, não reservando a Uníão ou

Estado, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientlza

pública para a preservação do meio ambiente:

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone:4827-1519

"Art. 30. compete aos MunicíPios:

| - lepislar sobre assuntos de interesse local;

"(...) o interesse locol se corocterizo pelo predominâncio (e não

pelo exctusividade) do interesse poro o Município em reloção

oo do Estodo e do lJnião. lsso porque nõo há ossunto municipol

que não sejo reflexamente de interesse estoduol e nocionol' A

diÍerenço é openos de grou, e não de substôncio" (cf. in Direito

Municipot Brosileiro, 17s ed., Molheiros, São Poulo' 2074, p.

136).
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"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente

Vl - oromover a educacão ambiental em todos os níveis de

ensrno e a conscientizacão blica Dara a orese o do

meio ambie

Í...1" (meus grifos)

No Recurso Extraordinário com Agravo (ARE)-878911 (Relator Min. Gilmar Mendes), o

Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento que o artigo 61, parágrafo 1e, da

Constituição Federal (na Constituição Estadual: a rtigo ?4, §2e e na Lei Orgánica: artigo 37) deve

ser interpretado de forma restritiva. Destarte, em respeito ao princípio da simetria, não

afronta competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal lei que não cuide

especificamente de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, ou do regime jurídico de

servidores públicos.

como dito anteriormente, é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei qu

trate sobre as atribuições dos seus órgãos, no caso da propositura, da Secretaria de Mei

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fonei 4827-LSL9

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e

essencial à sadia qualidade dê vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo

para as oresentes e futuras geracões."

§ 19 Para assequrar a efetividade desse direito' incumbe ao

poder público:

Com efeito, a Lei Municipal 6.29O/2Of8 atribui à Secretaria de Meio Ambiente a competência

para realizar os serviços de poda e corte de árvores. O legislador, ao interferir nessa

competência, estabelecendo, através de lei, a obrigação de remoção de árvores localizadas nos

logradouros públicos municipais que por doença ou outro motivo relevante possam vir a

ameaçar a integridade física a esse órgão, está realizando atos de gestão, restringindo a

dlscricionariedade do Poder Executivo e, consequentemente, usurpando competência, pois,
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Ambiente. lves Granda Martins, referindo-se aos atos típicos de administração, ensina que:

'sobre tois motérios tem o Poder Executivo melhor visõo do

que o Legislotivo, por os estor gerindo. A odministroção do

coiso público, não poucos vezes, exige o conhecimento que o

Legislotivo nõo tem, e outorgo o este Poder o direito de

opresentor os projetos que desejosse seria oferecer-lhe o poder

de ter iniciotivo sobre ossuntos que refogem o suo maior

especiolidode' (Comentários à Constituição do Brosil, 4e vol,

Tomo l, je ed, otuolizodo, São Pdulo, Soroivo, 2AO2)."

Nesse diapasão, a discricíonariedade do Poder Executivo é conceituada pelo ilustre Prof. Celso

Antônio Bandeira de Mello, corroborando para a clareza dessa ideia:

"Assim, a discricionoriedode existe, por definiçõo, único e tõo

somente pora proporcionor em codo coso o escolho do

providêncio ótimo, isto é, doquelo que reolize superiormente o

interesse público olmejodo pelo lei oplicodo. (...) Esto esfero de

decisão legítimo compreende apenos e tõo somente o compo

dentro do quol ninguém poderó dizer com indisputável

objetividode quol é o providêncio ótimo, pois mois de umo serio

iguolmente deÍensóvel. Foro daí, não há discrição." (in Curso de

Direito Administrotivo, 20e edição, Malheiros Editores, pá9.

406).

Enfatiza-se que o processo legislativo é pautado pelo princípio da separação dos poderes, que

rege o relacionamento de harmonia e independência na tripartição de poderes, sendo

assegurado na Carta Maior através do artigo 2s e replicado nos artigos 5e da constituição

estadua I

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão pires - Sp

Fone:4827-1519
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No que concerne ao posicionamento da jurisprudêncla, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado

de São Paulo recentemente se posicionou:

AçÃo DTRETA DE tNcoNsrtructoNALtDADE - Lei ne 5.716, de

03 de setembro de 2078, do Município de Volinhos, de

iniciotivo porlomentor, que "dispõe sobre o execução dos

serviços de podo, corte, remoção com destoco e substituiçõo de

órvores do passeio público dos logrodouros municipois e dó

outros providêncios" - Alegoção de ofronta oo princípio do

seporoçõo de Poderes - Configurado o vício de iniciotivo, que é

privotivo do Poder Executivo - Artigos 5e,24, parágroÍo 2e, '2' e

'4',47, incisos ll e XlV, e 744 do Constituição do Estodo de São

Poulo - Violoção à seporoção de poderes - A imposição de

obrigoções oo Poder Executivo corocteriza ingerêncio no gestõo

administrotivo, invodindo competêncio reservodo oo Chefe do

Executivo Municipol - AÇÃo JULGADA PRO,EDENTE (Tribunol

de Justiço do estodo de São Pouto, Órgão Especiol, ADI ne

2275295-98.2018.8.26.0000, j. 76 de outubro de 2079, Rel. Des.

Elcio Trujillo, grifomos)

Aliás, a matéria de corte de árvores que apresentam riscos de queda encontra disciplina no

Código Municipal de Meio Ambiente, necessitando, em regra, de análise do setor técnico. ln

Versus:

Art. 19 - É proibido podar, coÉar, danificar, derrubar,

remover, ou sacriÍicar árvore da arborização pública, bem

como seus qradis de protecão. sendo oue esses servicos são

de atribu exclusiva do lico uê rar

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - 5P

Fone:4827-1519

disposicões do códípo Florestal Brasileiro, t

1
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Parágrafo Único - A PÍeíêitura poderá proceder à remocão ou

sacrifício de árvores, a pedido de paÉiculares, constade a

necessidade, mediante o pagamento das taxas devidas.

Art. 39 A autoJização para a supressão ou a poda de

vesetacão, poderá ocorrer, ainda. nas seguintes

circunstâncias:

l-ouandooêsta do fitossa nitário da árvore iustiÍicar:

ll - ouando a árvore. ou desta, aDresentar risco

iminente de queda:

lV - ouando a árvore constitui Í-se em obstáculo fisicamente

incontornável ao acesso a circulacão de veículos:

V - ouando o lantio irrepu lar ou orooasacão esoontânea de

espécie arbórea impossibilitar o desenvolvimento adequado

de outra espécie:

uando se trater de

preiudicial comprovada

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão pires - Sp

Fone: 4827- 1519

Art.20 Para que não seia desfigurada a arborizacão da área.

cada remocão de árvore implicará no imedíato olantio de

unidede da mesma ou de outra árvore. em Donto cuio

afastamento seie o menor possível da antisa posicão,

observada a circunferência de raio estabelecida no artieo 59,

deste Códiso.

lll - quando a árvore estiver ceusendo dano ao patrimônio

público ou orivado;



Camua gvtunicipaf [aT-stânciaÍuristba [e AJileirn Aires

lEsta[o [e Sã.o Qauh

Art. 41 A realizacão de corte ou ooda de á em

losradouros oúblicos somente será Derm itida a:

al obte ode autorizacão do setor técnico oue ane lisará os

lv - a ooda de árvore em logradouro público poderá ser

executada pelo interessado, desde que previamente

autorizado oelo órsão técnico comoetente,

Art. 42 As árvores suorimidas de logradou ros públicos

deverão ser su ituídas. dentro de um prazo não superior a

30 {trinta) dias. a contar de suoressão.

ParáeraÍo Ún - No caso de ausência de adeouado

no mesmo local, o repla ntio deverá ser feito em outro local a

ser definido pelo Órgão Técnico de Meio Ambiente Municipal,

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827 - 7519

| - funcionários da Prefeitura devidamente autorizados pelo

setor técnico:

ll - funcionários de empresas concessionárias de servico

públicos. desde oue cumDÍidas as seguintes exigências:

motivos do pedido, deferindo ou não a suoressão ou poda;

b) acompanhamento de técnico credênciado, a encarso e

resDonsabilidade da empresa.

lll - soldados do Corpo de Bombêiros ou Defesa civil' nas

situacões de emergência, ouando houver risco iminente à

vida de Dessoas ou patrimônio. ouer seia Dúblico ou Drivado.

(grifei) |



C ârnar a Tvíunicip of [a E'st ância Íuristíca [e AJ6 eirao Aire s

lEstalo [e São Sauh

por fim, importante destacar que o art. 1e, §2e da propositura, ao estabelecer "As árvores de

que trata a presente lei, só poderão ser removidas após vistoria e laudo que .iustifique a sua

poda ou a remoção, assinado por engenheiro agrônomo do quadro da municipalidade",

conforme a Lei Municipal 629L/2018, que dispõe sobre o "Plano de Cargos, Salários e

carreiras", não consta no quadro da munlcipalidade o referido funcionário.

Ante o exposto, o parecer é desfavorável ao prosseguimento da propositura.

coucrusÃo

Diante do exposto, opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE da propositura do projeto em

questão.

Essas são as considerações a serem feitas a respeito, sem embargo de outros entendimentos

em sentido contrário, para com os quais manífestamos, desde já, o nosso respeito.

Ribe Pires, 04 de fevereiro de 2020

n
TETT PATRICIA PINTO SANH

DIRETORA JU DICA

oABfíP 173.818

Rua: João Domingues de oliveira, 12 - centro - Ribeirão Pires - sP

Fone:4827-1519
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courssÃo PERITANENTE DE REDAçÃo e uustrça

Projeto de Lei n." O9Sl2Ol9

Autoria: Vereador AmaurY Dias

corcr,usÕps FINATS

Trata-se de Projeto de Lei n." O93l2OLg de autoria do Vereador Amaury

Dias, que "Dispõe sobre a remoçáo de árvores localizadas nos

logradouros públicos municipais que, por doença ou outro motivo

relevante, possâm vir a ameaçar a integridade Íisica de pessoas ou

causar dano ao patrimônio público ou privado, e dá outras

providências".

Sob os aspectos jurídicos, a Assessoria Jurídica desta casa, em seu bem

fundamento, vislumbrou óbices legais, opinando pela

inconstitucionalidade, de maneira que emitimos pârecer desfavorável ao

prosseguimento do projeto apresentado, ficando a decisáo Íinal quanto

ao mérito ao Egrégio Plenário.

Câmara Municipal da

fevereiro de 2O2O.

Estância Turí e Ribeiráo Pires, 04 de

Vereador R o ulo Luiz

Pre te

Ve or da Paixáo

sidente

Vereador José Geraldo Pereira Xavier

Membro
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coMrssÃo PERMANENTE DE FINÂNÇAS E oRçAMENTo

Projeto de Lei n." O93l2Ol9

Autoria: Vereador Amaury Dias

corcr,usôps FrNArs

Trata-se de Projeto de ki n." 93/2019 de autoria do Vereador Amaury

Dias, que "Dispõe sobre a remoçáo de árvores localizadas nos

logradouros públicos municipais que, por doença ou outro motivo

relevante, possam vir a ameaçar a integridade Íisica de pessoas ou

causâr dano âo patrimônio público ou privado, e dá outras

providências".

Sob os aspectos jurídicos, a Assessoria Jurídica desta casa, em seu bem

fundamento, vislumbrou óbices legais, opinando pela

inconsütucionalidade, de maneira que emitimos paÍecer desfavorável ao

prosseguimento do projeto apresentado, ficando a decisão Íinal quanto

ao mérito ao Egrégio Plenário.

Câmara Municipal da

fevereiro de 2O2O.

Estância Turística de Ribeirão Pires, 04 de

Vereador E avietto

Pre dente

Vereador João da Silva Lessa

Vice - Presidente

do Pereira SousaVerea

Membro



VOTAÇÃO do Projeto de Lei No "%q
inciso ll, do artigo 161 , do Regimento lnterno Casa.

lq , de conformidade com o

No de
Ordem

NOME DOS SENHORES VEREADORES Sim, ou

Favprável
Nã0, ou

Contrário
Abstenção

0'1 Amaury Dias Perelra

02 Anselmo Martins Pereira

03 Archeson Pedroza Teixeira

04 Arnaldo Pereira de Sousa

Danilo Afonso de Carvalho

06 Edmar Donizete Oldani

07 Edson Savietto

08 Flávio Gomes da Sllva

09 Humberto D'Orto Neto

10 Luiz Gustavo Pinheiro Volpi
11 Anderson Benevides dos Santos

12 José Nelson da Paixão

13 José Nelson de Barros

14 Paulo Cesar Feneira

15 Rogerio Paulo Luiz

16 Rubens Fernandes da Silva

17 Silvino Dias de Castro Filho

TOTAL DA VOTA )Ão

Observaçoes

Câmara Municipal de Ribeirão Pires, 2'l

Presidente Secretário

Côrnaratvlunícíya[[aEstancíaÍurístíca{e?'íAeírão?íres
f,staío [e São ?au[o
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vofnçÃO do Projeto de Lei No

inciso ll, do artigo 161 , do Regimento lnterno da Casa.

I de conÍormidade com o

No de
0rdem

NOME DOS SENHORES VEREADORES Nã0, ou

Contrário
Abstenção

01 Amaury Dias Pereka 1

02 Anselmo Martins Pereira

03 Archeson Pedroza Teixeira

04 Arnaldo Pereira de Sousa l

05 Danilo Afonso de Carvalho

Edmar Donizete Oldani

07 Edson Savietto

08 Flávio Gomes da Silva

09

10 Anderson Benevides dos Santos

11 Luiz Gustavo Pinheiro Volpi

12 José Nelson da Paixão

José Nelson de Barros

14 Paulo Cesar Feneira )
I

15 Rogerio Paulo Luiz

16 Rubens Fernandes da Silva

17 Silvino Dias de Castro Filho I

TOTAL DA VOTA ,Ãô

0bserva@s

Câmara Municipal de Ribeirão Pires, 2

Presidente rio

Sim, ou

Favorável

06

Humberto D'Orto Neto

13

I



C árnma lrhmí cíya[ da f st âncí a úrísttu {e *úemn y rns' 
Estoío legAomaÍo

Ribeirão Pires, 29 de maio de2020.

Ofício n'076.05.2020

Senhor Prefeito:

Tem o presente a Íinalidade de encaminhar a

Vossa Excelência, cópia dos Autógrafos nos. 6624, 6625, 6626, 6627, 6628,

6629 e 6630, cujos projetos de lei foram aprovados na sessão ordinária

realizada no dia 28 de maio do ano em curso.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos

de estima e apreço.

Atenciosamentê,

Vereador roza Teixeira

Presidente

Ao
Excelentíssimo Senhor
ADLER ALFREDO JARDIM TE]XEIRA
DD. Prefeito Municipal da Estância Turística de
Ribeirão Pires - SP
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RurócRlro No 6624, DE 28 DE MAlo DE 2.020.
(Projeto de Lei no 093/19 - C.M.)

A Câmara Municipal da Estància Turística de Ribeirâo Pires' Estado de

São Paulo, em Sessão Ordinária realizada no dia 28 de maio de 2.020, e em

cumprimento ao disposto no artigo 40, da Lei Orgânica do Município' aprovou o

seguinte Projeto de Lei:

Dispõe sobre a remoção de árvores localizadas nos
logradouros públicos municipais que, por doença
ou outro motivo relevante, possam vir a ameaçar a
integridade Íisica de pessoas ou causar dano ao
patrimônio público ou privado, e dá outras
providências.-(Autoria: Vercador Amaury Dias
Pereira)

Art. ío- As árvores localizadas nos logradouros municipais que, por doenp ou outro

motivo relevante, possam vir a colocar em risco a integridade física das pessoas ou

causar dano ao patrimônio público ou privado, deverão ser removidas e substituídas

por outras, de espécies escolhidas entre aquelas adequadas ao local, conforme os

critérios técnicos fixados pelo Poder Público municipal.

§ 'lo - As árvores afetadas deverâo ser podadas e tratadas, sendo que as remoções

deverão ocorrer quando, adotados os procedimentos citados, não eliminarem

quaisquer riscos.

§ 2' - As árvores de que trata a presentê lei, só poderão ser removidas após vistoria

e laudo que justifiquem sua poda ou remoÉo, os quais deverão estar assinados por

engenheiro agrônomo do quadro da municipalidade.

§ 3" - Além das espécies mais adequadas a cada local, conforme os critérios

técnicos estabelecidos pelo Poder Público municipal, em caráter excepcional,

poderão ser escolhidas, para substituição das árvores removidas, espécies exótlcas

que foram significativas, histórica e esteticamente, para a caracterização de

determinados bairros, ao longo do processo de urbanização e arborização da

cidade.
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Art. 20 - lnstituiçÕes técnicas e cientificas poderão contribuir, através da celebração

de acordos, convénios e parcerias com o Poder Público Municipal para o

desenvolvimento de meios de combate às doenças que aÍligem as árvores plantedas

em ambiente urbano, assim como para o desenvolvimento de formas eÍicazes de

contençâo, sobretudo por meio de medidas de engenharia, para manter erguidos e

seguros os espécimes cuja idade ou beleza lhes garanta a condiçáo de patrimônio

paisagístico do MunicÍpio.

Art.3o - As despesas decorrentes da execução desta lei correráo por conta das
dotaçÕes orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

AÍt. 4' - 0 Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçôes
em contrário.

Câmara Municipal da Estância TurÍstica de Ribeirão pires, em
28 de maio de 2O2O - 660. Ano da lnstalaçâo do Município.

Vereador Archeson roza Teixeira
Presidente

Publicado por afixação na Portaria da Câmara Municipal.

Processo no 204/2019 = CM
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

TURISTICA DE RIBEIRAO PIRES
GABIIiETE DO

PREFEITO

Dispõe sobre a remoção de árvores
localizadas nos logradouros públicos
municipais que, por doença ou outro motivo
relevante, possam vir â ameaçar a
integridade fisica de pessoas ou causar dano
ao patrimônio público ou privado, e dá
outras providências. (Autoria: Vereador
Amaury Dias Pereira)

Art. lo- As iírvores localizadas nos logradouros municipais que. por doença ou outro
motivo relevante, possam vir a colocar em risco a integridade fisica das pessoas ou causar dano ao
patrimônio público ou privado, deverão ser removidas e substituidas por outÍas, de espécies
escolhidas entre aquelas adequadas ao local, conforme os critérios técnicos fixados pelo Poder
Público municipal.

§1" - As árvores afetadas deverão ser podadas e tratadas, sendo que as remoções
deverão ocorrer quando. adotados os procedimentos citados, não eliminarem quaisquer riscos.

§2' - As án'ores de que trata a presente lei. só poderão ser removidas após l'istoria e
laudo que justifiquem sua poda ou remoção, os quais deverão estar assinados por engeúeiro
agrônomo do quadro da municipalidade.

§3'- Alem das espécies mais adequadas a cada local. conforme os critérios técnicos
estabelecidos pelo Poder Público municipal, em caráter excepcional, poderão ser escolhidas, para
substituição das árvores removidas, espécies exóticas que foram significativas, histórica e
esteticamente, para a caracterização de determinados bairros, ao longo do processo de urbanização e
arborização da cidade.

Art.2o - Instituições técnicas e cientificas poderão contribuir. através da celebração
de acordos, convénios e parcerias com o Poder Público Municipal para o desenvolvimento de meios
de combate às doenças que afligem as árvores plantadas em ambiente urbano. assim como para o
desenvolvimento de formas eficazes de conlenção. sobretudo por meio de medidas de engenharia.
para manter erguidos e seguros os espécimes cuja idade ou beleza lhes garanta a condição de
patrimônio paisagistico do Município.

Art.3" - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias. suplementadas, se necessário.

Art. 4" - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo
miíximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.
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LEI 6.484. DE 07 DE JULHO DE 2O2O

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA. Prefeito do Município da Estância
Tuística de Ribeirão Pires, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:



PREFEITARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES

GÁBINETE DO
PREFEITO

Art. 5o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, em 07 de julho de 2020
- 306" Ano da Fundação e 66o da Instalação do Município.

ADLERAL IM TEIXEIRA
P

{,..r(tc ? -
LIZrtADOTTA

Secretária de Assuntos Jurídicos

INI
Sec rio d ços Urbanos
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Publicado no órgão da Imprensa Oficial.

I


