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Lei N.o 1757, de 11 de setembro de 2014. 

"DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO 
DE ARBORIZAÇÃO EM NOVOS 
PARCELAMENTOS DE SOLOS NO MUNICÍPIO E 
DA 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 1 - Os novos loteamentos imobiliários, públicos ou privados, aprovados 
a partir da data da promulgação desta Lei estão obrigados a apresentar Projeto de Arborização 
Urbana, visando funções importantes nas questões de produção de oxigênio e redução do gás 
carbônico através da fotossíntese, purificação do ar, equilíbrio térmico e diminuição a 
poluição sonora; contribuem para o balanço hídrico, reduzindo o impacto das chuvas; além de 
melhorar as características paisagísticas,e estéticas é fator educacional e de valorização da 
qualidade de vida local. 

Artigo - 2°. Para a devida aprovação do projeto de novos parcelamentos de 
solo sob a forma de arruamento e/ou loteamento, o interessado deverá apresentar projeto de 
arborização urbana contendo o respectivo cronograma de implantação e deverá ser elaborado 
por profissional habilitado, acompanhado da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica). 

Paragrafo único - O projeto de arborização deverá conter o cronograma de 
implantação e as informações sobre parâmetros tais como: espaçamento, distâncias de 
esquinas, tamanho da cova, adubação química e orgânica, tutoramento, proteção, irrigação, 
poda de galhos e folhas (poda de formação, manutenção, segurança) e poda de raízes, as 
condições necessárias para o manejo tais como: plantio, cuidados, manutenção, substituição e 
reposição de indivíduos, tratamentos fitossanitários e critérios estabelecidos para podas, 
retirada e substituição de árvores. 

Artigo 3° - A implantação do Projeto de Arborização Urbana é de 
responsabilidade do empreendedor e seu custo é parte integrante do valor total do 
empreendimento. 

Paragrafo único - O empreendedor do loteamento e/ou arruamento assumirão 
a responsabilidade pelo plantio e a manutenção das mudas das árvores nas áreas 
correspondentes ao passeio público das ruas e avenidas do sistema viário, pelo período de 24 
meses a contar pela data do plantio, para que atinjam o porte arbóreo, devendo substituir as 
que mudas que morrerem. 

Artigo 4° - Fica estabelecido que o plantio deve ser conduzido de acordo com 
o Guia de Arborização Urbana (GAU) ficando o Departamento de Agricultura e Meio 
Ambiente responsável pela disponibilização aos interessados. 

Parágrafo primeiro - O projeto deverá informar o número e a freqüência das 
espécies, com ênfase para as espécies nativas e frutíferas, no mínimo acima de 10 espécie 

Av. Paschoal Guzzo. N°. 1065 - FONE (17)36371123 - FAX 36371146 - CEP:15355-000 

CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br 




Prefeitura :M.unicipa(áe quzo{ânáia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE sAo PAULO 

Parágrafo segundo - As mudas de árvores deverão ter em tomo de 3 cm de 
DAP e no mínimo 1.20 m de altura a partir do solo. 

Parágrafo terceiro - A instalação de equipamentos públicos tais como rede de 
distribuição de energia elétrica, telefônica e outros, ficará condicionada a face sul e leste. 

Artigo 5° Fica o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, o órgão 
municipal responsável pela análise e emissão de parecer técnico sobre os projetos de 
arborização. 

Parágrafo primeiro - O Conselho Municipal de Meio Ambiente, com base no 
projeto de arborização e no parecer técnico emitido pelo Departamento de Agricultura e Meio 
Ambiente, deliberará sobre a aprovação do Projeto de Arborização Urbana, podendo para 
tanto, se o Conselho assim o entender, solicitar a emissão de laudo técnico expedido 
especialista contratado para este fim. 

Parágrafo segundo - O projeto e seus memoriais referidos no caput deste 
artigo deverão ser avaliados pelo Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e 
pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. "(COMMA)". 

Artigo - 6°. Compete ao Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, da 
Prefeitura do Município de Guzolândia, acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do 
disposto no Projeto de Arborização Urbana. 

Artigo - ~. P~antir a implantação integral do Projeto de Arborização 
Urbana, conforme preconiza4'o o cal~o de um percentual de lotes correspondente a 10 % do 
total do empreendimento. 

Artigo 8°. - ~sta Lei ~em vigor na data de sua publicação, .revogando 

expressamente a Lei 1469, d<\23 de ~e. 2012 e posteriores alterações. 

Prefeitura Munihlpal de~:aos li de setembro de 2014. 
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Registrado em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal 
de Guzolândia, por afixação no Q~TMS na DATA SUPRA. 
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