
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Estado de São Paulo

LEI N° 1.186/18 PE 06 DE SETEMBRO DE 2.018

'^Estabelece normas de manejo, proteção e
conservação da arborização no município
de Paraíso e dá outras providências."

WILSON FARID CASSEB, Prefeito do
Município de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ
SABER, que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO 1
Das disposições preliminares

Art. 1°. A proteção, conservação, manejo, monitoramento e fiscalização da
arborização urbana no Município de Paraíso, ficam sujeitas às prescrições da presente lei,
obedecidos os princípios constitucionais e as disposições pertinentes da legislação
Federal. Estadual e Municipal.

Art. 2°. A vegetação arbórea existente ou que venha a existir no Município de
Paraíso é considerada Patrimônio Público de relevante importância para a qualidade de
vida da população.

Parágrafo único. Constitui agrupamento arbóreo um conjunto de árvores,
independentemente do número de indivíduos e de espécies, podendo ser espontâneas ou
cultivadas, nativas ou exóticas, com ou sem extrato arbóreo.

Art. 3°. Considera-se área de preservação permanente as áreas definidas no
Código Florestal (Lei n° 4.771 de 15 de setembro de 1965) e no plano diretor deste
município.

Art. 4". Considera-se vegetação de porte arbóreo aquela composta por espécime
vegetal lenhoso, com Diâmetro de Caule à altura do Peito - DAP igual ou superior a 0,07
m (sete centímetros).

Parágrafo único. Diâmetro de Caule à altura do Peito -DAP é o diâmetro do caule
a altura de, aproximadamente, l,30m (um metro e trinta centímetros) do solo.

Art. 5®. Considera-se, para efeitos de cumprimento desta lei, espécie sendo o
conjunto de indivíduos que se reproduzem entre si e têm em comum características
estruturais e funcionais pelas quais se assemelham, e espécime sendo um único indivíduo
representante de uma determinada espécie.

Art. 6®. Entende-se por dano causado a espécimes arbóreos as atividades que
venham a prejudicar sua estrutura, saúde e desenvolvimento, a saber, dentre outros:
pintura, andamento, colocação de cartazes, anúncios e faixas ou suportes para instalações
de objetos de qualquer natureza, despejo ou aplicação de substâncias nocivas às plantas.
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