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Ementa e Conteúdo

DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DE PESSOAS DEVIDAMENTE
CAPACITADAS PARA REALIZAÇÃO DE PODAS DE ÁRVORE E EXIBIÇÃO DE CREDENCIAL
PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei Complementar nº

198/2015, de autoria do Vereador Marcos Papa e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Fica por esta lei complementar determinada a divulgação obrigatória no sítio

o�cial do Município da relação das pessoas devidamente capacitadas por cursos e

treinamentos promovidos pela Secretaria de Meio Ambiente para realização de podas

de árvores no município, nos termos do artigo 173 da Lei Complementar nº 1.616/2004

(Código de Meio Ambiente).

Art. 2º. A pessoa capacitada para a realização de podas de árvores deverá,

obrigatoriamente, portar documento ou credencial de identi�cação que comprove a

legalidade da execução do serviço.
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Art. 3º. A �scalização do uso de credencial durante a execução de serviço de poda será

de incumbência do Poder Executivo, nos termos do decreto regulamentador.

Parágrafo único - A credencial deverá estar ao alcance dos transeuntes e com fácil

visibilidade, franqueada a exibição a qualquer cidadão, sendo que, na recusa da

exibição, poderá ser comunicado ao Poder Público para tomada das medidas legais.

Art. 4º. A pessoa que descumprir a presente lei complementar será multada em 5 (cinco)

UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), sujeita à apreensão das ferramentas; em

caso de reincidência a multa será de 10 (dez) UFESP.

§1º. Incorre também na mesma infração aludida no “caput” deste artigo às pessoas física

ou jurídica contratantes dos serviços de poda de árvore, e que permitirem a realização

por outrem que não esteja portando, em local visível, um credenciamento válido.

§2º. A pessoa física ou jurídica que contratar pessoa não autorizada a realizar a poda de

arvore, nos termos do art. 173, § 2º da Lei Complementar nº 1.616/04, incorrerá em

infração a esta lei complementar, sujeita à multa de 20 (vinte) UFESP, dobrada a cada

reincidência.

Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará esta legislação, no que couber, no prazo de 90

(noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 6º. As despesas decorrentes desta lei complementar única e exclusivamente

relacionado com a confecção da credencial, correrão por conta das receitas

provenientes do Fundo Pró-Meio Ambiente, nos termos da lei.

Art. 7º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Palácio Rio Branco

 DÁRCY VERA

 Prefeita Municipal
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Este texto não substitui o publicado no Diário O�cial do Município.


