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PROJETO DE LEI 01-00271/2019 do Vereador Fernando Holiday (DEM) 
"Estabelece a obrigação do Município de catalogar a flora e regulamenta o art. 186 da 

Lei Orgânica. 

Art. 1º - O Município catalogará as árvores que estão plantadas em seu território. 

Art. 2º - A catalogação levará em conta a localização exata da árvore, bem como suas 
características, tendo, no mínimo, os seguintes fatores de identificação: 

I - espécie; 

II - idade aproximada; 

III - estado de conservação; 

IV - importância para o ecossistema; 

V - potencial frutífero e fomentador de avifauna; 

VI - potencial florífero. 

Art. 3º - A catalogação poderá ser feita pelo Município ou por pessoa jurídica 
contratada para este fim. 

Art. 4º - Uma vez catalogadas, as árvores serão analisadas anualmente, sendo feito um 
relatório de acompanhamento em que conste, no mínimo: 

I - o estado de conservação; 

II - a ação de cupins e outras pragas que possam pôr em risco a integridade da árvore; 

III - a necessidade de pulverização ou de outra medida para controle de praga ou para 
a manutenção da saúde da árvore. 

§1º - As medidas de segurança, especialmente para evitar queda de árvore, serão 
tomadas de imediato pelo Poder Executivo. 

§2º - O Poder Executivo procederá à interdição imediata das imediações que possam 
ser atingidas pela árvore, a fim de preservar a vida, a saúde e o patrimônio dos munícipes. 

Art. 5º - O Município fará um relatório anual sobre as áreas verdes, indicando, dentre 
outros dados, o percentual do seu território que é coberto pelas áreas verdes e a sua 
distribuição no território. 

Art. 6º - A catalogação, o relatório de acompanhamento e o relatório anual sobre áreas 
verdes serão disponibilizados em meio eletrônico, anualmente, em um único documento 
consolidado, separado em capítulos próprios. 

Parágrafo único - Qualquer pessoa pode acessar os dados completos da catalogação 
pela internet, sem necessidade de identificação. 

Art. 7º - A catalogação de árvores em bens particulares ou pertencentes a outros entes 
federativos só será feita mediante permissão dos possuidores. 

Art. 8º - Fica revogada a Lei 11.540 de 1994. 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor um ano após a sua publicação. 

Sala das Sessões... Às Comissões competentes." 



 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/04/2019, p. 69 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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