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PARECER Nº 364/2012 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 468/2010  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, visa criar 
o Programa “Adote uma Árvore” na Cidade de São Paulo.  
Pelo programa, a adoção de árvores poderia ser feita por pessoas físicas, 
associações de moradores, organizações não governamentais – ONGs e também 
por empresas estabelecidas no Município. O programa seria coordenado e 
supervisionado pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, que seria 
responsável pela elaboração de um cadastro com o registro dos dados do adotante, 
e consistiria na doação de mudas oriundas dos canteiros de mudas e plantas da 
Prefeitura, mediante solicitação dos interessados, que se responsabilizariam pelo 
plantio da muda em local indicado pela Prefeitura e por seus cuidados e 
manutenção, bem como de outras árvores já plantadas pela administração 
municipal, exceto poda, que seria necessariamente executada pelo Poder Público ou 
pelo adotante mediante orientação técnica da Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente.  
Como incentivo ao plantio de novas árvores e a preservação das espécies já 
existentes, o Município concederia aos adotantes, devidamente cadastrados perante 
a administração, descontos no pagamento do IPTU, em porcentuais a serem 
definidos na regulamentação da propositura convertida em lei.  
A prática de destruição ou atos de vandalismo contra as árvores deste programa 
teria multa de R$ 2.000,00 na primeira ocorrência e de R$ 6.000,00 em caso de 
reincidência do mesmo infrator.  
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas 
de sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. Ademais, no que tange à renúncia fiscal, as 
consequências benéficas com a implementação do programa, principalmente nos 
aspectos de saúde pública e de bem-estar da população, sobrepujariam a redução 
de receita.  
Favorável, portanto, é o parecer.  
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