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Prefeitura 9'vLunicipa[de ÇJuzo[ândia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Lei N.o 1370, de 06 de agosto de 2009. 

"DISPÕE SOBRE O USO DE MADEIRAS NO 
MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° - No âmbito do Município de Guzolândia toda madeira a ser 
utilizada na construção civil deverá ter uma origem legal. 

Parágrafo Único - Para fins de cumprimento do disposto no caput deste artigo 
no Alvará de Construção, a ser expedido pelo Departamento de Engenharia do Município 
ficará condicionado a apresentação de declaração ou outro documento que comprove que a 
madeira a ser utilizada na obra terá origem legal. 

Artigo 2°_ O não cumprimento impedirá a regularização da obra. 

Artigo 3°_ A emissão do Alvará de Construção e do Habite-se, são atribuição 
do Município em conformidade com o Decreto Estadual nO 41.913, de 02 de julho de 1997. 

Artigo 4°_ A instalação de Madeireira no Município somente será autorizada 
com a apresentação de cadastro no CD madeira dos fornecedores de produtos e subprodutos 
de origem nativa da flora brasileira. 

Artigo 5°_ A Prefeitura de Guzolândia não poderá utilizar ou adquirir direta ou 
indiretamente madeiras consideradas ameaçadas ou em extinção ou proibidas, que constam na 
lista oficial do IBAMA atualizada conforme legislação vigente, devendo também exigir de 
todos os fornecedores a comprovação da procedência legal da madeira, adequando o 
instrumento licitatório com a exigência ora instituída. 

Artigo 6°_ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de GJ! olândia, ao~06 de agosto de 2009. 
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