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 LEI MUNICIPAL Nº 588, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 
 
 
“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE 
ARBORIZAÇÃO URBANA NOS NOVOS PARCELAMENTOS DO SOLO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS”. 

 
FREDERICO DIAS BATISTA, Prefeito Municipal de Itaoca/SP, 
usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,  
 
FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou a ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:  

 
 
Art. 1°. A presente Lei disciplina a arborização urbana em logradouros públicos, praças e 
jardins no Município, sendo considerados bens de interesse comum a todos os munícipes: 
 
I - A vegetação de porte arbóreo existente ou que venha a existir em área urbana;  
 
II - As mudas de espécimes arbóreos plantados em áreas urbanas. 
 
§ 1 ° Considera-se vegetação de porte arbóreo aquela composta por espécime, ou espécimes 
lenhosos que apresentem diâmetro do caule a altura do peito (DAP), superior a 5 cm (cinco 
centímetros) e fuste de 2m (dois metros). 
 
§ 2° Considera-se diâmetro a altura do peito (DAP) o diâmetro do caule da arvore a altura de 
1,30m (um metro e trinta centímetros), medido a partir do ponto de intersecção entre a raiz e o 
caule da arvore conhecida como colo. 
 
Art. 2°. Os parcelamentos de solo, públicos ou privados, aprovados a partir da data da 
promulgação desta Lei estão obrigados a apresentar Projeto de Arborização Urbana. 
 
Art. 3°.  O Projeto de Arborização Urbana devera ser elaborado por um profissional habilitado, 
contratado as expensas do interessado, responsável pelo empreendimento de parcelamento do 
solo. 
 
Art. 4°.  Para aprovação de novos parcelamentos do solo e empreendimentos aprovados peia 
Lei 4.591/64, sob a forma de arruamento e loteamento, o interessado devera apresentar projeto 
de arborização de vias públicas cuja execução deverá ocorrer concomitante com as demais 
benfeitorias exigidas pelo poder publico e de forma compatível à infraestrutura urbana e redes 
subterrâneas. 
 
Parágrafo único. A não implantação do projeto de arborização impedirá a expedição de 
documento hábil ao reconhecimento da conclusão do empreendimento por parte da Prefeitura 
Municipal de Itaoca.  
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Art. 6°. O CONDEMAI deliberará sobre a aprovação do Projeto de Arborização Urbana, 
podendo para tanto, solicitar a emissão de laudo técnico expedido por profissional habilitado, 
pertencente ao quadro de servidores públicos do município e/ou contratado para este fim. 
 
Art. 7°. A elaboração e implantação do Projeto de Arborização Urbana deverão obedecer às 
especificações constante de regulamento próprio, expedido pela Prefeitura Municipal no prazo 
de ate 180 (cento e oitenta) dias.  
 
Art. 8º. O Projeto de Arborização Urbana dos novos parcelamentos urbanos do solo no 
Município de Itaoca deverá ser elaborado em planta na escala 1:1000 (um por mil), com 
desenvolvimento especifico de arborização dos passeios públicos e canteiros centrais das ruas 
e avenidas do sistema viário do loteamento, elaborado por profissional tecnicamente habilitado, 
acompanhado da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). 
 
Art. 9º. A instalação de posteação deverá ser locada preferencialmente nas  faces sul e leste 
das vias públicas a fim de permitir o plantio de árvores de grande porte onde o sol incidir no 
período da tarde, utilizando fios de transmissão elétrica com isolamento total por cobertura 
especial ou com compactação por meio da aplicação de distanciadores.  
 
Art. 10. O projeto e sua execução deverão obedecer distâncias mínimas entre as árvores e os 
elementos urbanos que deverão ser de: 
 
a) 05m (cinco metros) da confluência do alinhamento predial da esquina; 
b) 06m (seis metros) dos semáforos;  
c) 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) das bocas de lobos e caixas de inspeção; 
d) 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) do acesso de veículos; 
e)  02m (dois metros) de postes com ou sem transformadores; 
f)  03m (três metros) à 06 (seis metros) de distância entre as árvores; e 
g)  0,60m (sessenta centímetros) do meio fio viário, exceto em canteiros centrais. 
 
Art. 11. As mudas a serem consideradas na elaboração e implantação de projetos de 
arborização urbana nos novos parcelamentos do solo no Município de Itaoca, deverão atender 
os seguintes parâmetros:  
 
I – deverão estar livres de pragas e doenças, possuir raízes bem formadas, sem defeitos, sem 
indícios de enovelamento e com vitalidade, estar viçosa, resistente e apta à sobrevivência a 
pleno sol; 
II – possuírem fuste único, retilíneo, rijo e lenhoso, sem deformações ou tortuosidades que 
comprometam o seu uso na arborização; 
III – dimensões mínimas dos indivíduos a serem plantados: 

a) Árvores: altura do fuste de 1,50m (porção inferior do tronco, desde o solo até a primeira 
inserção de galhos); 

b) Palmeiras: 2,50m (caule específico desta espécie compreendendo desde a inserção com 
o solo até a gema que antecede a copa); 
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Art. 12 . O projeto de Arborização Urbana e de responsabilidade do interessado e seu custo e 
parte integrante do valor total do empreendimento.  
 
Art. 13.  Compete a Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura do Município de Itaoca, acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do 
disposto no Projeto de Arborização Urbana. 
 
Art. 14. As pessoas físicas ou jurídicas que infringirem as disposições desta lei e ou de seu 
regulamento ficam sujeitas as penalidades previstas na Lei Federal n. 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998 sem prejuízo das demais responsabilidades penal e civil.  
 
Parágrafo único. Em caso de reincidência a multa deste artigo será aplicada em dobro.  
 
Art. 15. As despesas decorrentes da execução desta lei correndo por conta das verbas afetas 
ao poder executivo, suplementadas se necessário.  
 
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrario. 
 

 
 
 
 
 

FREDERICO DIAS BATISTA 
PREFEITO MUNICÍPIO DE ITAOCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


