
Prefeitura 9l1.unicipafáe Çuzofândia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE sAo PAULO 

Lei N.o 1377, de 21 de agosto de 2009. 

"DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO PLANTIO, 
PODAGEM E SUPRESSÃO DE ÁRVORES NO PERÍMETRO 
URBANO DE GUZOLÂNDIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" . 

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 r- Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a executar o plantio, 
podagem e supressão de árvores nas calçadas, passeios, parques e jardins à custa do poder público 
municipal, de forma a atender a ornamentação da cidade, o bem estar da população e a segurança 
nas situações de risco. 

§ 10 - O plantio de árvores na área urbana será implementado de forma a 
promover a total arborização dos logradouros públicos, bem como, será incentivada a arborização 
de imóveis particulares. 

§ 2° - A podagem das árvores dos logradouros públicos será executada 
atendendo critérios da administração na ornamentação e segurança, sob supervisão do 
Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

§ 3° - A supressão, referida no "caput", será executada quando obstruir 
passagem estiver acometido de doença ou sua estrutura encontrar-se fragilizada a ponto de dano 
iminente ou causando problemas insolúveis na fiação da rede elétrica ou telefônica. 

Artigo 2 o Quanto ao particular proprietário de imóveis da cidade, deve ser 
precedido de requerimento junto à Prefeitura indicando se plantio, supressão ou podagem de árvore, 
inclusive os motivos, o qual será avaliado pelo Departamento Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, emitindo laudo sobre as condições fáticas e a legalidade do serviço, cabendo ao Chefe do 
Executivo, o deferimento ou não de serviço requerido. 

Parágrafo Único - Quando se tratar de supressão de árvores em calçadas 
das vias públicas, será obrigatória a reposição e conservação de muda de árvore adequada aquele 
imóvel pelo responsável do mesmo. 

Artigo 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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