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LEI MUNICIPAL DE Nº 504/2021 

 

DISPÕE SOBRE A CONSERVAÇÃO, 

PREVENÇÃO, PODAGEM, AGRESSÃO, 

ERRADICAÇÃO E A REPOSIÇÃO DE 

ÁRVORES NO MUNICÍPIO.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do 

Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Compete ao Município de Alagoa Nova - PB, através de seus órgãos 

competentes, conservar, preservar, podar e erradicar as árvores situadas em áreas 

públicas e fiscalizar a poda, conservação e erradicação das situadas em áreas 

particulares. 

Art. 2º. Para os efeitos desta lei considera-se:  

I - poda de formação, conferir uma forma adequada árvore durante seu 

desenvolvimento; 

II - poda de limpeza, eliminar ramos doentes, praguejados ou danificados; 

III - poda de emergência, retirar galhos que colocam em risco a segurança das pessoas; 

IV - poda adequação, adequar o desenvolvimento da árvore no espaço e a intervenção 

na parte área da árvore; 

V - erradicação, a destruição completa do vegetal; 

VI - agressão, toda ação que possa resultar na morte da árvore. 

Art. 3º. Nenhuma poda ou erradicação de árvore poderá ocorrer sem autorização prévia 

e expressa dos órgãos competentes do município. 
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Art. 4º. A poda por erradicação da árvore situada em área particular fica condicionada 

ao seguinte procedimento. 

Parágrafo único. Vistoria e parecer técnico dos órgãos competentes do município. 

Art. 5º. Para que ocorra autorização de poda ou erradicação de árvore, é necessário 

que se verifique uma das seguintes condições em relação a cada árvore objeto de 

pedido: 

I – Que constitui risco para o interessado ou terceiro; 

II – Quando o estado fito sanitário do vegetal o exigir; 

III – Que a manutenção da árvore cause danos as edificações, obras ou rede de serviços 

públicos (elétrico, hidráulico, esgoto, telefonia etc.). 

Art. 6º. A poda ou erradicação de árvore localizada em área privada, será efetuada, com 

ônus para o seu proprietário, ou seja, responsável legal, após autorização do órgão 

competente do município. 

Parágrafo único. Quando houver situação comprovadamente de risco, em área ocupada 

por população carente, a poda ou erradicação de árvore, será realizada pelo Poder 

Público, sem ônus para a população. 

Art. 7º. O município poderá condicionar a autorização de erradicação de árvore a doação 

de mudas de interesse do órgão municipal, em quantidade igual ou superior ao número 

de árvores a serem erradicadas, cuja espécie seja determinada pelo órgão competente 

do município. 

Parágrafo único – Quando a erradicação for realizada pela prefeitura municipal em 

logradouros públicos, o município deve prover o plantio de uma ou mais árvores em 

lugar mais adequado.   

 

Art. 8º. Constitui infração sujeitas as penalidades previstas nesta lei, a prática de ato 

que importe em agressão a vida de qualquer árvore localizada no município. 

Art. 9º. É proibido fixar cartaz, anúncio, faixas, pintar ou pichar árvore localizada em área 

pública com intuito de propaganda, promoção ou divulgação. 
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Parágrafo único. No caso de descumprimento da proibição prevista no artigo, a multa é 

de 100 (cem) UFIRs por unidade agredida, além da apreensão dos materiais utilizados.  

Art. 10. Sem prejuízo no disposto no parágrafo único, previsto no artigo desta lei, a 

agressão bem como a poda e erradicação de árvore sem autorização do órgão 

competente do município, ficam sujeitas as seguintes multas: 

I – poda 10 (dez) UFIRs 

II – agressão 30 (trinta) UFIRs 

III – erradicação 50 (cinquenta) UFIRs 

Art. 11. Verificada a infração a qualquer dos dispositivos da presente lei, o órgão 

competente da prefeitura aplicará, isolada ou cumulativamente as seguintes 

penalidades; 

I - multa; 

II - apreensão imediata de materiais e equipamentos; 

III - perda de bens; 

IV - suspensão de licença; 

V - cassação de alvará. 

§ 1º Além das penalidades previstas nesta lei, aplica-se no que couber, as disposições 

relativas ao processo fiscal administrativo. 

§ 2º Os valores resultantes de multas por infração, deverão ser aplicadas em benefício 

do meio ambiente. 

Art. 12. Serão considerados responsáveis por infrações as disposições da presente lei; 

a) Proprietários ou responsável legal; 

b) A empresa, quando a infração for cometida por pessoa na condição de 

mandatário, preposto ou empregado; 

c) Os pais, tutores ou curadores, quando a infração for cometida por filhos 

menores, tutelados ou curatelados; 

d) Os proprietários de veículo, pelos danos, causados as árvores. 



 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA 

GABINETE DO PREFEITO 

4 
 

Art. 13. As autoridades fiscalizadoras no cumprimento dos dispositivos da presente lei, 

poderão solicitar auxílio da força policial, no caso de cerceamento do exercício de suas 

funções ou quando necessário a efetivação de medidas previstas nesta lei. 

Art. 14. São consideradas de preservação permanente, para efeito desta lei: 

I – as árvores imune ao corte, protegida por legislação especifica; 

II – as árvores de espécie rara ou em extinção; 

III – vegetação existente em parque e em praças. 

Parágrafo único. A poda, agressão ou erradicação de arvore considerada de 

preservação permanente fica sujeito a pena pecuniária correspondente a 100 (cem) 

UFIRs por unidade sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas em lei. 

Art. 15. Caberá a administração municipal promover campanha educativa que esclareça 

sobre a importância da arborização urbana e rural, poda, erradicação e agressão a 

árvore.  

Art. 16. A execução dos dispositivos desta lei fica a cargo das Secretarias Municipais: 

Planejamento, Meio Ambiente e Eventos; Obras e Urbanismo; e da Coordenadoria da 

Defesa Civil do Município. Podendo celebrar parceria com demais Órgãos e Entidades 

públicas ou privadas. 

Art. 17. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alagoa Nova – PB, 07 de abril de 2021. 

 

 

 

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA 

Prefeito Constitucional 


