Município de Palotina
Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná
Fone (44) 3649-7800 CEP 85950-000
CNPJ: 76.208.487/0001-64

OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

LEI COMPLEMENTAR Nº 168/2019
Institui o Plano Municipal de Arborização
Urbana de Palotina.
A Câmara Municipal de Palotina, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E ABRANGÊNCIA
Art. 1º
Esta Lei, com fundamento no Plano Diretor Municipal de Palotina, institui o
Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU) e estabelece as normas, os princípios
básicos, os objetivos e as diretrizes para sua implantação.
Art. 2º
O PMAU aplica-se a todas as áreas urbanas instituídas oficialmente no município
de Palotina.
Art. 3º
O PMAU é parte integrante do processo de planejamento municipal, norteador do
processo de transformação da paisagem urbana do Município, servindo de referência para os
agentes públicos e privados que nele atuarem; trata-se do instrumento básico da política
municipal de arborização urbana, devendo o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias, o
Orçamento Anual e os planos, programas e projetos setoriais incorporarem as diretrizes e as
prioridades nele contidas.
Art. 4º
Integram o Plano Municipal de Arborização Urbana, instituído por esta Lei, as
seguintes Etapas e produtos:
I - Etapa I - Plano de Trabalho;
II - Etapa II - Diagnóstico (composto por Sistema de Informações Geográficas - SIG) e
Recomendações e Proposições para o Planejamento e Gestão da Arborização Urbana;
III - Etapa III - Minuta de Lei do Plano Municipal de Arborização Urbana.
Art. 5º
Toda árvore com mais de 2,50 cm (dois centímetros e meio) de diâmetro de
tronco à altura do peito, esteja ela na via, no passeio público, em praça ou parque no
perímetro urbano, é protegida por esta Lei, sendo considerada bem de interesse comum a toda
a população.
Art. 6º
O PMAU deve considerar ainda programas, projetos, diretrizes e ações constantes
de planos nacionais, estaduais e regionais.
Parágrafo único.
Toda ação que interfira neste bem fica limitada aos dispositivos
estabelecidos por esta Lei e pelas demais legislações estaduais e federais pertinentes.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA
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Constituem os Objetivos do Plano Municipal de Arborização Urbana de Palotina:

I - definir as diretrizes de planejamento, implementação e manejo da arborização urbana;
II - promover a arborização como instrumento de desenvolvimento urbano;
III - implementar e manter a arborização urbana visando à melhoria da qualidade de vida e
ao equilíbrio ambiental;
IV - estabelecer critérios de monitoramento dos órgãos públicos e privados cujas atividades
tenham reflexos na arborização urbana;
V - integrar e envolver a população, com vistas à manutenção e à preservação da arborização
urbana.
Art. 8º A implementação do Plano Municipal de Arborização Urbana de Palotina ficará a
cargo da Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental e Secretaria Municipal de
Transportes e Obras Públicas, nas questões relativas à elaboração, análise e implantação de
programas, projetos e manejo da arborização urbana.
Parágrafo único.
Cabe à Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental e à
Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas estabelecerem critérios para a execução
sistemática dos projetos de rearborização e das diferentes intervenções na arborização urbana,
realizando revisão, fiscalização e monitoramento periódicos, visando à preservação da
vegetação e a reposição das mudas não pegas e/ou mortas.
CAPÍTULO III
DAS DEFINIÇÕES
Art. 9º

Para os fins previstos nesta Legislação, entende-se por:

I - acúleo: aguilhão, ferrão; espinho;
II - anelagem: é a retirada de anel do tronco de uma árvore, parte mais externa, fazendo com
que os vasos floemas sejam interrompidos, impedindo o recebimento de seiva elaborada
pelas raízes, causando a morte destas e, consequente, impossibilidade de absorção de sais
minerais para as folhas fabricarem seiva elaborada, ocasionando o perecimento da planta;
III - arborização urbana: conjunto de exemplares arbóreos que compõe a vegetação
localizada em área urbana (sede e distritos), sendo considerado bem de interesse comum;
IV - árvore de grande porte: espécie arbórea que, quando adulta, tenha altura superior a
10,00 m (dez metros).
V - árvore de médio porte: espécie arbórea que, quando adulta, atinja no mínimo, 7,00 m (sete
metros) e, no máximo, 10,00 m (dez metros) de altura total;
VI - árvore de pequeno porte: espécie arbórea que, quando adulta, atinja, no mínimo, 5,00
m (cinco metros) e, no máximo, 6,00 m (seis metros) de altura total;
VII - árvores matrizes: indivíduos arbóreos selecionados, com características morfológicas
de alto padrão e elevada variabilidade genética, que são utilizados como fornecedores de
sementes, ou de propágulos vegetativos, com o objetivo de reproduzir a espécie;
VIII - banco de sementes: forma de armazenamento de sementes que posteriormente serão
germinadas e destinadas a locais de plantio. Armazenamento de coleção de sementes de
diversas espécies vegetais, ocorrendo naturalmente no solo de áreas florestadas ou
artificialmente em instituições com a finalidade de produção para arborização,
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reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e demais intervenções de manejo
florestal;
IX - biodiversidade: biodiversidade ou diversidade biológica é a variedade de vida na
Terra, constituída pelas variedades interespecíficas, entre espécies e de ecossistemas,
referindo-se, também, às relações complexas entre os seres vivos e entre os seres vivos e
seu meio ambiente;
X - copa: parte aérea dos vegetais superiores, não lenhosa, constituída por ramos e folhas;
XI - destocamento: Ação ou efeito de destocar; ação de limpar a terra para o cultivo;
XII - espécie exótica invasora: espécie exótica cuja introdução ou dispersão ameaça
ecossistemas, ambientes, populações, outras espécies e causa impactos ambientais,
econômicos, sociais ou culturais;
XIII - espécie exótica: espécie, subespécie ou táxon inferior introduzido fora da sua área
natural de distribuição presente ou passada, incluindo qualquer parte, gameta, semente,
ovo ou propágulo dessa espécie que possa sobreviver e posteriormente reproduzir-se.
Vegetal que não é nativo de uma determinada área ou que foi introduzido numa área ou
região pela ação humana, mas se adaptou ao novo ambiente;
XIV - espécie nativa: espécie, subespécie ou táxon inferior ocorrente dentro de sua área de
distribuição natural presente ou passada;
XV - estaca: pedaço de madeira ou bambu afiado em um dos lados, introduzido no solo com
o objetivo de sustentar/orientar a muda;
XVI - estipe: é o caule das palmeiras, compreendido desde a inserção com o solo até a gema
que antecede a copa;
XVII - fenologia: é o ramo da Ecologia que estuda os fenômenos e eventos periódicos dos
seres vivos (animais e plantas) e suas relações com as condições do ambiente, tais como
temperatura, luz e umidade. A floração e frutificação das plantas são exemplos de
fenômenos cíclicos estudados pela Fenologia;
XVIII - fitossanidade: consiste nas condições de saúde de um determinado indivíduo
arbóreo/florestal analisado;
XIX - fruto carnoso: fruto que apresente camada suculenta, independente da estrutura que o
tenha originado;
XX - fuste: porção inferior do tronco de uma árvore, desde o solo até a primeira inserção de
ramificações ou galhos;
XXI - inventário: estudo diagnóstico qualitativo e quantitativo que identifica as espécies
arbóreas de uma determinada população por meio de técnicas estatísticas de abordagem. O
inventário é o primeiro passo para se conhecer as características do sítio urbano, tanto nos
aspectos físicos quanto biológicos, para embasar o planejamento da arborização a ser
implantada, bem como nortear projetos de pesquisa visando identificação de novas
espécies aptas ao ambiente urbano e técnicas de manejo da arborização (MILLER, 1996);
XXII - manejo - as intervenções aplicadas à arborização, mediante o uso de técnicas
específicas, com o objetivo de mantê-la, conservá-la, adequá-la ao ambiente;
XXIII - nidificação: é o ato de determinada espécie animal ao construir seu ninho em
determinado local;
XXIV - plano de manejo - documento consistente, elaborado a partir de diversos estudos,
incluindo diagnósticos do meio físico, biológico e social. Estabelece as normas, restrições
para o uso, ações a serem desenvolvidas e manejo dos recursos naturais de uma unidade
de conservação ou da arborização urbana, seu entorno e, quando for o caso, os corredores
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ecológicos a elas associados, buscando garantir a manutenção dos processos ecológicos e
prevenir a simplificação dos sistemas naturais. Ainda determina o planejamento das ações,
aplicação de técnicas de implantação e estabelecimento de cronogramas e metas;
XXV - poda drástica: aquela que remove mais que 30% do volume da copa de uma árvore ou
arbusto. Esta mudança brusca na condição da planta causa desequilíbrio entre superfície
da copa (folhas com capacidade de fotossíntese e gemas dos ramos) e a superfície de
absorção de água e nutrientes (raízes finas). Corte da parte superior da copa eliminando a
gema apical ou, ainda, corte de somente um dos lados da copa ocasionando deficiência no
desenvolvimento estrutural da árvore;
XXVI - poda: a eliminação de parte do vegetal, de modo a melhorar as suas qualidades
sanitárias, visuais, de equilíbrio, conciliar sua forma ao local e proporcionar condições de
segurança à população. É o ato de se retirar parte da planta, arbusto ou árvore, cortando-se
ramos, rama ou braços inúteis, realizada periodicamente e de forma a favorecer seu
crescimento, formação, tratando e renovando a planta;
XXVII - propágulo: qualquer parte de um vegetal capaz de multiplicá-lo ou propagá-lo
vegetativamente, como fragmentos de talo, ramo ou estruturas especiais. Define uma
estrutura que se desprende de uma planta adulta para dar origem a uma nova planta,
geneticamente idêntica à planta de origem;
XXVIII - sucessão ecológica: substituição gradual de uma comunidade por outra, ao longo do
tempo, até que se atinja o equilíbrio, de forma que cada comunidade, ao se instalar,
modifica o ambiente e cria as condições favoráveis para que outra comunidade se instale,
substituindo-a;
XXIX - supressão: eliminação de árvores;
XXX - transplante: transferência de um local para outro de um indivíduo arbóreo.
CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA DE
PALOTINA
Art. 10.

São diretrizes quanto ao planejamento, manutenção e manejo da arborização:

I - estabelecer Programa de Arborização Urbana para disciplinar o plantio de novas mudas,
considerando as características do Município.
II - planejar a arborização conjuntamente com os projetos de implantação de infraestrutura
urbana, em casos de abertura ou ampliação de novos logradouros nas áreas urbanas e de
existência e/ou execução de redes de infraestrutura subterrânea, compatibilizando-as antes
de sua execução;
III - manter nos passeios públicos, que não estejam localizados em áreas comerciais,
largura mínima para receber a arborização e demais equipamentos urbanos de forma que
sejam garantidas as condições de acessibilidade, priorizando o uso do passeio ecológico e
em conformidade com a NBR 9050/2015;
IV - dotar os canteiros centrais das avenidas projetadas a serem executadas no Município
de condições para receber arborização;
V - efetuar plantios somente em vias onde o passeio público esteja definido e meio-fio
existente;
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VI - elaborar e executar projeto executivo de manejo da arborização urbana de Palotina,
com base nas metas recomendadas para implantação do PMAU, a ser executado,
coordenado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental e
Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas;
VII - intervir junto à COPEL com o intuito de desenvolver estudos que prevejam a
implantação de sistemas subterrâneos de distribuição de energia elétrica;
VIII - Indicar junto à Concessionária dos Serviços de Distribuição de Energia com o intuito
de promover a utilização, preferencialmente, de redes aéreas compactas (cabos
ecológicos) e fios encapados nos sistemas de distribuição de energia elétrica em projetos
de substituição de redes antigas, compatibilizando-as com a arborização urbana.
Art. 11.

São diretrizes quanto ao instrumento de desenvolvimento urbano e ambiental:

I - utilizar a arborização na revitalização de espaços urbanos já consagrados, como pontos de
encontro (praças, áreas livres/verdes), incentivando eventos culturais nessas áreas do
município de Palotina;
II - identificar as espécies da arborização existente, principalmente das típicas no Município,
como meio de informar e sensibilizar a população para a importância da arborização no
meio urbano, bem como de tornar as áreas urbanas mais atrativas ao turismo, sendo esta
estratégia de desenvolvimento econômico;
III - priorizar espaços e logradouros mais antigos (áreas urbanas consolidadas) em projetos
de recomposição, substituição e complementação de conjuntos caracterizados por
determinadas espécies, prevendo a substituição gradativa das espécies exóticas invasoras;
IV - compatibilizar e integrar os projetos de arborização de vias e espaços livres/áreas
verdes com os monumentos, prédios históricos ou tombados, e detalhes arquitetônicos das
edificações;
V - considerar o planejamento e a hierarquização viária prevista para as áreas urbanas do
município de Palotina, quando do desenvolvimento de projetos de arborização.
Art. 12. Quanto à melhoria da qualidade de vida e equilíbrio ambiental, são estabelecidas
as seguintes diretrizes:
I - utilizar, predominantemente, espécies nativas regionais em projetos de arborização das
áreas verdes respeitando o percentual mínimo de 70% de espécies nativas e fomentar nas
ruas, avenidas, espaços livres e terrenos privados a utilização predominantemente de
espécies nativas regionais, com vistas a promover a biodiversidade, vedado o plantio de
espécies exóticas invasoras;
II - diversificar as espécies utilizadas na arborização pública e privada, como forma de
assegurar a estabilidade e a preservação da arborização urbana, respeitando o limite
máximo de 33% (trinta e três por cento) por espécie;
III - implementar, em Áreas de Preservação Permanente (APPs), projetos de recomposição
florestal nativa apenas quando comprovado pelo órgão gestor do PMAU que o simples
isolamento das áreas não será suficiente para assegurar a recuperação das mesmas, por
meio da sucessão ecológica, devendo ser utilizadas somente espécies florestais nativas, de
acordo com a região fitogeográfica, do bioma Mata Atlântica;
IV - condicionar a aprovação dos projetos de loteamentos urbanos à aprovação do respectivo
Projeto de Arborização, por meio do Plano Diretor Municipal (Lei de Parcelamento do
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Solo Urbano - exigências ao loteador), que deverá ser realizado por profissional
legalmente habilitado e submetido à análise do Município.
Art. 13. São diretrizes quanto à fiscalização e ao monitoramento da arborização da área
urbana do município de Palotina:
I - adotar, para os casos de manutenção/substituição de redes de infraestrutura subterrânea
e/ou aérea existente, cuidados e medidas que compatibilizem a execução dos serviços com a
proteção da arborização, segundo orientação técnica da Secretaria Municipal de Agricultura e
Gestão Ambiental e da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas;
II - informatizar e documentar todos os atos, decisões, dados e informações referentes à
arborização urbana, atualizando o banco de dados em ambiente SIG, com vistas a manter o
cadastro da arborização permanentemente atualizado e especializado.
CAPÍTULO V
DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO TRATO DA ARBORIZAÇÃO
Art. 14. A Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental e a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura deverá desenvolver programas de educação ambiental com
vistas a:
I - informar e sensibilizar a comunidade sobre a importância da preservação e manutenção da
arborização urbana;
II - reduzir a depredação e o número de infrações administrativas relacionadas a danos à
vegetação;
III - compartilhar ações público-privadas para viabilizar a implantação e manutenção da
arborização urbana, mediante projetos de gestão compartilhada com a sociedade;
IV - estabelecer convênios e/ou intercâmbios com universidades e entidades de pesquisa
locais e regionais, com o intuito de promover estudos e pesquisas e de testar espécies
arbóreas para o melhoramento vegetal quanto à resistência, redução da poluição, controle
de pragas e doenças, entre outras;
V - informar e sensibilizar a população sobre a importância da manutenção de área permeável
em tamanho adequado em torno de cada indivíduo arbóreo (canteiro mínimo de 1,00 m²),
vegetando-a com grama ou forração, bem como nos locais em que haja impedimento do
plantio de árvores, observando demais critérios contidos no Art. 16;
VI - informar e sensibilizar a comunidade sobre a importância do plantio de espécies
nativas, visando à preservação e à manutenção do equilíbrio ecológico.
CAPÍTULO VI
DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO
URBANA
Seção I
Da Produção de Mudas e Plantio
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Caberá ao Horto Municipal, dentre outras atribuições:

I - produzir mudas visando a atingir os padrões mínimos estabelecidos para plantio em vias
públicas, em conformidade com o estabelecido no Art. 17 desta Lei;
II - testar espécies, com predominância de nativas não usuais, com o objetivo de introduzi-las
na arborização urbana;
III - difundir e perpetuar as espécies vegetais nativas;
IV - promover o intercâmbio de sementes e mudas;
V - conhecer a fenologia das diferentes espécies arbóreas cadastradas;
VI - fornecer a muda para o local de plantio com identificação (nome popular, nome
científico, cor da floração) e registrar o fornecimento dos exemplares no banco de dados
do SIG da Arborização Urbana, gerido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão
Ambiental, com o devido endereçamento do plantio.
Art. 16. Recomenda-se o plantio e replantio obedecendo-se os seguintes critérios e
procedimentos conforme Anexo I:
I - providenciar abertura de berço com dimensões mínimas de 60 cm x 60 cm x 60 cm
(sessenta centímetros de altura, sessenta centímetros de largura e sessenta centímetros de
profundidade);
II - retirar o substrato, que, sendo de boa qualidade, poderá ser misturado na proporção de
1/1/1 com areia, composto orgânico (esterco de vaca ou de galinha, adubo orgânico ou
húmus de minhoca) e terra (substrato) para preenchimento do berço e, sendo de má
qualidade, deverá ser substituído integralmente por composto orgânico;
III - o tutor (estaca de condução), apontado em uma das extremidades, deverá ser cravado
no fundo do berço, sendo fixado com uso de marreta; posteriormente, a cova deverá ser
preenchida parcialmente com terra ou substrato preparado, posicionando-se então a muda;
em seguida, executar a amarração, de modo a evitar a queda da planta por ação do vento,
ou seu dano por fixação inadequada do tutor;
IV - a muda com fuste bem definido deve ser plantada na mesma altura em que se
encontrava no viveiro, sem enterrar o caule e sem deixar as raízes expostas;
V - após o completo preenchimento do berço com o substrato, deverá o mesmo ser
comprimido por ação mecânica, de forma suave para não danificar a muda;
VI - o tutor deverá ter diâmetro/seção de, pelo menos, 0,04 m (quatro centímetros),
acompanhar o fuste da muda (altura de cerca de 1,80 m - um metro e oitenta centímetros),
estar enterrado, no mínimo, a 0,50 m (cinquenta centímetros) de profundidade e à
distância de 0,15 m (quinze centímetros) do tronco, de modo a não prejudicar o
desenvolvimento das raízes;
VII - a amarração da muda ao tutor deve ser feita utilizando-se fibra elástica, sisal ou
qualquer outro material flexível, de modo a não ferir o tronco, formando um “oito
deitado”, entre o fuste e o tutor.
Art. 17. As mudas para plantio deverão atender o disposto no Anexo I, assim como as
seguintes especificações:
I - altura total mínima: 1,20 m (um metro e vinte centímetros;
II - estar livre de pragas e doenças;
III - possuir raízes bem formadas e com vitalidade;
IV - estar viçosa e resistente, capaz de sobreviver a pleno sol;
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V - possuir fuste retilíneo, rijo e lenhoso sem deformações ou tortuosidades que
comprometam o seu uso na arborização urbana;
VI - o sistema radicular deve estar embalado em saco plástico, bombona plástica ou lata;
Art. 18.

As distâncias mínimas entre as árvores e os elementos urbanos deverão ser:

I - 5,00 m (cinco metros) da confluência do alinhamento predial da esquina, ficando desde já
a Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental autorizada a retirar as árvores
que não se encontrem nesse padrão;
II - distância dos semáforos: 4,00 m (quatro metros) para árvores de pequeno porte, 6,00 m
(seis metros) para árvores de médio porte e 8,00 m (oito metros) para árvores de grande
porte;
III - distância das bocas-de-lobo e caixas de inspeção: 2,00 m (dois metros) para árvores de
pequeno porte, 3,00 m(três metros) para árvores de médio porte e 4,00 m (quatro metros)
para árvores de grande porte;
IV - distância dos acessos de veículos 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) para
árvores de pequeno porte, 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) para árvores de
médio porte e 3,00 m (três metros) para árvores de grande porte;
V - distância de postes sem transformadores: 3,00 m (três metros) para árvores de pequeno
porte, 4,00 m (quatro metros) para árvores de médio porte e 5,00 m (cinco metros) para
árvores de grande porte;
VI - 3,00m (três metros) de distância de placas de identificação e sinalização de trânsito;
VII - distância de muros: 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) para árvores de
pequeno porte, 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) para árvores de médio porte
e 3,50 m (três metros e cinquenta centímetros) para árvores de grande porte;
VIII - distância das redes de abastecimento de água residencial: 1,00 m (um metro) para
árvores de pequeno porte; 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) para árvores de
médio porte e 2,00 m (dois metros) para árvores de grande porte;
IX - distância de fachadas das edificações: 2,00 m (dois metros) para árvores de pequeno
porte; 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) para árvores de médio porte e 3,50 m
(três metros e cinquenta centímetros) para árvores de grande porte;
X - o espaçamento entre as mudas deverá observar o porte da espécie, sendo definido por
meio do diâmetro aproximado da copa da árvore no seu máximo desenvolvimento, quando
se deseja sombra contínua. Sugere-se, no mínimo:
a. espécie de pequeno porte: 5,00 m a 6,00 m (cinco a seis metros) entre árvores;
b. espécie de médio porte: 7,00 m a 10,00 m (sete a dez metros) entre árvores;
c. espécie de grande porte: 11,00 m a 15,00 m (onze a quinze metros) entre árvores.
XI - 0,50 m (cinquenta centímetros) do meio-fio viário;
XII - nos locais onde os rebaixamentos das guias forem contínuos, deve ser plantada uma
árvore a cada 8,00 m (oito metros), atendendo às distâncias e aos padrões estabelecidos
nos demais incisos deste artigo;
XIII - 3,00 m (três metros) de hidrantes, pontos de ônibus e mobiliários urbanos (bancas,
cabines de ônibus, guaritas, telefones públicos);
XIV - Altura total máxima: 1,00m (um metro), abaixo da rede elétrica.
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Art. 19. Na ocasião da pavimentação dos passeios públicos, a mesma deve seguir a
legislação específica vigente e deixar área livre ao redor das árvores, destinada à infiltração de
água, de acordo com os seguintes critérios:
I - as dimensões mínimas serão de 1,00 m x 1,00 m (um metro por um metro) - 1,00 m² (um
metro quadrado);
II - vegetar o canteiro com grama ou forração;
III - ao redor do canteiro da árvore não deve ser construída mureta.
Parágrafo único.
dever-se-á:

Nos locais em que as raízes das árvores estiverem causando danos

a. em casos extremos, nos quais a situação ofereça risco à segurança pública, proceder à
supressão do indivíduo arbóreo, hipótese em que se faz obrigatório o replantio de
espécie a ser indicada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental,
preferencialmente no período de março a agosto.
Seção II
Dos Critérios para Arborização Urbana
Art. 20.

A arborização urbana deve ser executada:

I - nos canteiros centrais das avenidas, desde que a largura dos mesmos permita o plantio de
vegetação, conciliando a altura da árvore adulta com a presença de mobiliário urbano e
redes de infraestrutura, se existirem, mediante parecer técnico da Secretaria Municipal de
Agricultura e Gestão Ambiental;
II - em todas os passeios públicos das vias, de modo que a largura destes seja compatível com
a expansão da copa e espécie a ser utilizada, observando o devido afastamento das
construções e equipamentos urbanos.
Art. 21. Toda a arborização urbana a ser executada pelo Poder Público, por entidades ou
por particulares, mediante concessão ou autorização, desde o planejamento, a implantação e o
manejo, deverá observar as normas e critérios técnicos estabelecidos nesta Lei.
Art. 22. Incumbe ao proprietário do imóvel a obrigatoriedade de plantio e conservação de
árvores à testada do lote, mediante auxílio e orientação técnica da Secretaria Municipal de
Agricultura e Gestão Ambiental.
Art. 23. Nos casos de construção de novas edificações, a liberação do "Habite-se" fica
vinculada ao plantio de árvore no passeio em frente ao lote, observando o respectivo Projeto
de Arborização aprovado para a implantação do loteamento que deverá estar em
conformidade com o PMAU.
Art. 24. Novos empreendimentos imobiliários de uso coletivo, como loteamentos e
condomínios, deverão apresentar para análise e aprovação ao Município, projetos de
arborização de canteiros centrais, passeios públicos e áreas livres/verdes, obedecendo os
critérios estabelecidos nesta Lei e demais legislações pertinentes de parcelamento e uso do
solo.
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Parágrafo único.
Os empreendimentos de uso coletivo que contêm APPs, conforme
definido pelo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012 e suas atualizações), deverão
apresentar junto ao projeto de loteamento, a localização e limitações dessas áreas.
Seção III
Do Manejo e Conservação da Arborização Urbana
Art. 25. Após a implantação da arborização, será indispensável a fiscalização por meio de
vistoria periódica para a realização dos seguintes trabalhos de manejo e conservação:
I. retutoramento periódico da planta;
II. em caso de morte ou supressão de árvore plantada, a mesma deve ser reposta
preferencialmente no período de março a agosto do mesmo ano ou, no máximo, do ano
subsequente.
Art. 26. Será priorizado o atendimento preventivo à arborização com vistorias periódicas e
sistemáticas, tanto para as ações de condução como para reparos às danificações.
Art. 27. A copa e o sistema de raízes deverão ser mantidos o mais íntegros possível
recebendo poda conforme, indicação técnica da Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão
Ambiental.
Art. 28. A supressão, poda drástica e o transplante de árvores localizadas em áreas
públicas deverão seguir orientação técnica da Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão
Ambiental, mediante parecer formal.
Art. 29. Em caso de supressão, a compensação deve ser efetuada de acordo com a
orientação técnica da Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental.
Art. 30. A Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental poderá eliminar, a
critério técnico, as mudas nascidas no passeio público ou indevidamente plantadas, no caso de
espécies incompatíveis com o recomendado no PMAU.
Art. 31. A Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental deve incentivar por
meio da capacitação permanente de mão de obra para a manutenção das árvores do
Município.

SEÇÃO IV
O PLANO DE MANEJO DO PMAU
Art. 32. O Plano/Projeto para o manejo da arborização urbana deve considerar os critérios
desta Lei, assim como atender aos seguintes objetivos:
I. unificar a metodologia de trabalho nos diferentes setores da Secretaria Municipal de
Agricultura e Gestão Ambiental e da Secretaria Municipal de Transportes e Obras
Públicas, quanto ao manejo a ser aplicado na arborização;
II. definir unidades de planejamento para a arborização urbana de Palotina com base nos
resultados do diagnóstico do PMAU, com o intuito de caracterizar diferentes regiões do
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Município, de acordo com as peculiaridades do meio ambiente e da vegetação que as
constituem; tais unidades podem ser os diferentes bairros cadastrados;
III. definir, reavaliar e implementar metas plurianuais do PMAU, com prazos de execução de
plantios e replantios, em imediato, curto, médio e longo tempo, dentro do horizonte de 20
anos do Plano;
IV. selecionar as espécies a serem utilizadas na arborização urbana nos diferentes tipos de
ambientes urbanos, de acordo com as unidades de planejamento definidas, os objetivos e
diretrizes do PMAU;
V. identificar, com base no inventário, a ocorrência de espécies indesejadas na arborização
urbana e definir metodologia de substituição gradual desses exemplares com vistas a
promover a revitalização das áreas vegetadas;
VI. estabelecer critérios técnicos de manejo preventivo da arborização urbana;
VII. identificar áreas potenciais para novos plantios, estabelecendo prioridades e hierarquia
para a implantação, priorizando as áreas da Sede e Distritos menos arborizadas;
VIII. acompanhar/monitorar índice de área verde local, em função da densidade da
arborização, segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde.
Parágrafo único.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o índice mínimo
de 12,00 m² (doze metros quadrados) de área verde por habitante nas áreas urbanas, contudo,
estudos no mundo todo já questionam esse número. Recomenda-se, portanto, pelo menos, 3
(três) árvores ou 36,00 m² (trinta e seis metros quadrados) de área verde por habitante.
SEÇÃO V
DA PODA DRÁSTICA, DO CORTE, DO TRANSPLANTE E DA REPOSIÇÃO
Art. 33. As atividades de poda drástica e corte devem nas áreas Públicas ser motivadas por
vistoria de rotina ou a pedido dos proprietários dos imóveis urbanos, formalizado mediante
protocolo a ser realizado na Prefeitura Municipal.
§ 1º A execução dos serviços de corte deve ser realizada pela Secretaria Municipal de
Transportes e Obras Públicas ou empresa terceirizada, mediante pagamento de preço público.
§ 2º Para a formação e manutenção das árvores, será admitida a prática da poda, a ser
realizada pelo setor responsável da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas ou
empresa terceirizada ou pelo proprietário do imóvel de fronte da árvore, que estarão
devidamente identificados, exceto quando se tratar de conflito com a fiação, quando a
execução do serviço ficará a cargo da concessionária dos serviços de distribuição de energia
elétrica.
§ 3º Poda pode ser realizada pelo proprietário nas arvores existentes de fronte do imóvel,
conforme orientações de poda definidas nesta lei.
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SUBSEÇÃO I
DOS CRITÉRIOS PARA A PODA
Art. 34. Em árvores jovens será adotada a poda de formação, visando à boa formação e
equilíbrio do tronco e da copa, que poderá ser solicitada por qualquer cidadão, junto ao Setor
de Protocolo do Município ou à Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental.
Art. 35. Em árvores adultas será admitida a poda de limpeza, com a eliminação dos galhos
secos, podres, que dificultem a correta iluminação pública ou muito baixos, que atrapalhem a
livre circulação de pessoas e veículos.
Art. 36. A poda de eliminação dos galhos que interfiram na rede elétrica, só poderá ser
realizada mediante autorização da Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental.
Parágrafo único.
A empresa concessionária dos serviços de distribuição de energia
elétrica deverá apresentar, por escrito, plano de poda, elaborado e assinado por profissional
legalmente habilitado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
SUBSEÇÃO II
DOS CRITÉRIOS PARA O CORTE OU SUPRESSÃO
Art. 37.

O corte ou supressão de árvore somente será autorizado quando a mesma:

I. estiver morta;
II. estiver ameaçando cair, por estar em processo de decomposição, ocada ou quando seu
ponto de equilíbrio estiver deslocado;
III. quando as raízes vierem a prejudicar os equipamentos urbanos subterrâneos;
IV. estiver infestada de pragas e/ou doenças e for considerada irrecuperável;
V. estiver apresentando algum risco à segurança pública;
VI. constituir espécie exótica invasora;
VII. constituir espécie que apresente frutos carnosos;
VIII. for de espécie tóxica ou que, comprovadamente, ocasione problemas de saúde pública,
a critério das legislações e normas estaduais ou federais pertinentes;
IX. estiver impedindo o trânsito de pedestres nos passeios públicos ou dificultando a
visibilidade de equipamentos de sinalização, devido à localização equivocada;
X. constituir espécie de porte inadequado para o local.
§ 1º O protocolo para solicitação de autorização da supressão em área Pública de árvore será
realizado pelo proprietário do imóvel ou por procurador legal, em formulário específico, junto
ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.
§ 2º A autorização para a supressão será emitida pela Secretaria Municipal de Agricultura e
Gestão Ambiental, assinada por profissional técnico habilitado, após vistoria em campo.
§ 3º A supressão da árvore implicará, obrigatoriamente, no destocamento.
Art. 38. Quando solicitado o corte ou supressão de uma árvore junto à Secretaria
Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental, serão cobrados os seguintes valores, a título de
preço público, exceto quando se tratar de risco iminente:
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I. árvore com tronco medindo 1 cm (um centímetro) a 50 cm (cinquenta centímetros) de
circunferência na altura do peito (CAP), o equivalente a 40 (quarenta) UFMs;
II. árvore com tronco acima de 51 cm (cinquenta e um centímetros) de circunferência na
altura do peito (CAP), o equivalente a 80 (oitenta) UFMs;
Parágrafo único.
A supressão da árvore, depois de autorizada por vistoria da Secretaria
de Agricultura e Gestão Ambiental será efetuada pela Secretaria Municipal de Transportes e
Obras Públicas ou empresa terceirizada no prazo de até 90 (noventa) dias após o pagamento
do preço público na Secretaria Municipal de Finanças.
Art. 39. A supressão de árvore, por interesse público, será de inteira responsabilidade do
município de Palotina, incluindo as situações de riscos iminentes, podendo, nesse caso,
qualquer cidadão comunicar diretamente à Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão
Ambiental.
SUBSEÇÃO III
DOS TRANSPLANTES
Art. 40. Os transplantes vegetais, quando necessários, deverão ser autorizados pela
Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental e Secretaria Municipal de
Transportes e Obras Públicas e executados conforme os critérios técnicos do PMAU e a
Legislação vigente, cabendo a esta Secretaria definir o local de destino dos indivíduos a serem
transplantados.
Art. 41. Sempre que o indivíduo arbóreo constituir exemplar de relevante interesse
ecológico (espécie rara, ameaçada extinção, matrizes, entre outras.), cultural ou histórico, o
seu transplante deverá ser privilegiado, independente do seu porte.
Art. 42. O local de destino do vegetal transplantado, incluindo passeio, meio-fio, redes de
infraestrutura, canteiros, vegetação e demais equipamentos públicos, deverão permanecer em
condições adequadas após o transplante, cabendo ao responsável pelo procedimento, a sua
reparação e/ou reposição, em caso de danos decorrentes do transplante.
SUBSEÇÃO IV
DOS CRITÉRIOS PARA REPOSIÇÃO DE ARBORIZAÇÃO
Art. 43. Quando da emissão da autorização formal para a supressão, a reposição dos
exemplares cortados será obrigatória.
Parágrafo único.
Lei.

As mudas utilizadas no replantio devem obedecer aos critérios desta
CAPÍTULO VII
DO SISTEMA DE GESTÃO

Art. 44. A Gestão do Plano Municipal de Arborização Urbana de Palotina deve garantir
mecanismos de fiscalização e monitoramento na formulação e aprovação de programas e
projetos para sua implementação e na indicação das necessidades de detalhamento,
atualização e revisão do mesmo, possibilitando sua permanente e continuada discussão.
Art. 45.

O Sistema de Gestão PMAU de Palotina será constituído pelos seguintes órgãos:

I. Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental;
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II. Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas;
III.
Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA).
Art. 46. São atribuições do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA), quanto à
arborização urbana:
I. analisar, debater, deliberar e participar dos processos de elaboração e revisão do Plano
Municipal de Arborização Urbana de Palotina;
II. apreciar e deliberar sobre as propostas de detalhamento, leis e demais instrumentos de
implementação do Plano Municipal de Arborização Urbana de Palotina;
III. acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos relativos à arborização
urbana;
IV. acompanhar a execução financeiro-orçamentária relacionada aos programas e ações
estabelecidos no PMAU;
V. solicitar a realização de consultas, conferências e audiências públicas relativas aos
impactos das ações deste Plano;
Art. 47. A Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental deve instituir e manter
atualizado um Sistema de Informações Geográficas (SIG) de Plantio e Manejo da Arborização
Urbana, como unidade funcional e administrativa de gestão do PMAU de Palotina.
Parágrafo único.
O SIG do PMAU deve oferecer indicadores qualiquantitativos para o
monitoramento da arborização urbana do município de Palotina.
CAPÍTULO VIII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
SEÇÃO I
DAS INFRAÇÕES
Art. 48. Constitui infração o ato de matar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio,
vegetação implantada em área pública ou privada no meio urbano.
Art. 49.

São consideradas infrações as seguintes práticas:

I. a anelagem ou envenenamento, visando à morte da árvore;
II. a condução de águas que contenham substancias tóxicas para canteiros e áreas
arborizadas;
III. a fixação de faixas, placas, cartazes, painéis, holofotes, lâmpadas, pregos, lixeiras, bem
como qualquer tipo de pintura, incluindo a pintura com cal, na arborização urbana;
IV. amarrar animais nas árvores, bem como qualquer tipo de veículo;
V. o plantio de espécies em desacordo com o previsto no PMAU e nesta Lei;
VI. atear fogo na vegetação urbana;
VII. o plantio no passeio de espécies:
a. exóticas invasoras;
b. de porte inadequado, conforme previsto na presente Lei;
c. de frutíferas carnosas;
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d. tóxicas e/ou comprovada cientificamente como causadora de problemas de saúde
pública;
e. cuja legislação estadual ou federal seja contrária;
f. que não apresentem constituição tronco-ramos;
g. que não apresentem formato globoso ou oval de copas;
h. espécies que apresentem espinhos ou acúleos.
SEÇÃO II
DAS PENALIDADES
Art. 50. Além das penalidades previstas na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, sem prejuízo das demais responsabilidades penal e civil, as pessoas físicas ou jurídicas
que infringirem as disposições desta Lei, no tocante ao manejo da vegetação, serão
penalizadas pela fiscalização ambiental municipal, sendo:
I. supressão não autorizada previamente, derrubada ou morte provocada: 200 (duzentas)
UFMs por árvore;
II. poda drástica: 100 (cem) UFMs por árvore;
III. o não cumprimento do prazo para plantio/replantio, após emissão da notificação: 100
(cem) UFMs;
IV. demais infrações: 80 (oitenta) UFMs.
Art. 51. As penalidades serão registradas por meio de notificação impressa ao infrator
emitida por profissional técnico devidamente habilitado, vinculado à Secretaria Municipal de
Agricultura e Gestão Ambiental e à Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas.
Art. 52.

Respondem solidariamente pela infração às normas desta Lei:

I. seu autor material;
II. o mandante;
III. quem, de qualquer modo, concorra para a prática da infração.
Art. 53.

As multas definidas no Art. 50 desta Lei serão aplicadas em dobro:

I. no caso de reincidência das infrações;
II. no caso de poda realizada na época de floração da espécie em questão;
III. no caso do não atendimento às medidas expostas na notificação;
IV. no caso de o agente ser prestador de serviços relacionados à jardinagem, poda e/ou corte
de árvores.
Art. 54. As infrações contra a arborização urbana serão apuradas em processo
administrativo próprio.
Parágrafo Único. O valor das multas seja direcionado para o Fundo Municipal de
Meio Ambiente e serem revertidas para projetos ambientais.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 55. A Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental e Secretaria Municipal
de Transportes e Obras Públicas em conjunto com o Conselho Municipal do Meio Ambiente,
nos limites de suas competências, poderão expedir regulamentos e resoluções que julgarem
necessárias ao cumprimento desta Lei.
Art. 56. As despesas com a execução do disposto nesta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 57.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 032/1997.

Paço Municipal “Luiz Ângelo De Carli”,
Em, 04 de novembro de 2019.

Jucenir Leandro Stentzler
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se

Felipe Zago
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I
MUDA PADRÃO PARA PLANTIO
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