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                 “Dispõe sobre o procedimento dos 

relatórios de risco iminente de árvores e movimentação de 

terra.” 

 

 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal da Estância Balneária de 

São Sebastião, no exercício das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o 

período chuvoso previsto para os próximos meses, com possibilidade de eventuais riscos à 

população fixa e flutuante do Município, e a necessidade de serem tomadas medidas 

preventivas pela Administração Municipal; 

 

Considerando os últimos acontecimentos no município decorrentes das alterações 

climáticas, do crescimento populacional e suas ocupações, faz-se necessária a 

regulamentação de procedimentos a serem adotados pela municipalidade nas questões de 

riscos e as responsabilidades, atendendo as Legislações existentes que normatizam as ações 

de Defesa Civil. 

 

Considerando o que rege a Constituição Brasileira nos seus artigos: 

 
Art. 5º - XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 
 
Art. 5º - XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 

 

Considerando o que prevê a Código Civil no seu artigo: 
 
Art. 188. Não constituem atos ilícitos: II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a 
lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. 

 
Considerando o que determina a Lei Federal 12.651 (Código Florestal) no seu 

artigo: 
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Art. 8º - § 3º: É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em 
caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil 
destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. 

 
Considerando o que está previsto na Lei dos Crimes Ambientais no seu artigo: 

 
Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com 
as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato 
autorizativo do Poder Público: Pena - detenção, de um a três anos, e multa. 

 

Considerando ainda que com o surgimento da Lei Federal 12.608/12, que institui 

a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional 

de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – 

CONPDEC, no seu artigo: 

 
Art. 8. Compete aos Municípios: 
 
VII - vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção 
preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis; 
 

Considerando a Constituição Brasileira e a Constituição do Estado de São Paulo, 

e com as alterações efetuadas pela Lei Federal 12.608, faz-se necessária a publicação do 

Decreto de Procedimentos nas ações relativas ao corte de vegetação e movimentação de 

terra. 

 

 

DECRETA: 
 

 

Artigo 1º- Considera-se como bem de interesse comum a todos os munícipes a 

vegetação de porte arbóreo existente ou que venha a existir no território do Município, tanto 

de domínio público como privado. 

 

Artigo 2º- Consideram-se, também, para os efeitos deste Decreto, como bens de 

interesse comum a todos os munícipes, as mudas de árvores plantadas em logradouros 

públicos. 
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Parágrafo Único – a responsabilidade por plantar e a manutenção é exclusiva da 

administração, a não ser por projetos aprovados pelo executivo (exemplo: projeto 

adote uma praça, etc...). 

 

Artigo 3º- Considera-se de áreas de preservação permanente, a prevista na 

Legislação Federal, Estadual e Municipal. 

 

Artigo 4º- A realização de corte ou poda de árvores, em logradouros públicos, só 

será permitida a: 

 

I - Funcionários da Prefeitura com a devida autorização, por escrito, da SEMAM -

Secretaria do Meio Ambiente de São Sebastião, ouvido o Profissional Habilitado responsável; 

 

II - Funcionários de empresas concessionárias de serviços públicos, desde que 

cumpridas as seguintes exigências: 

 

a) obtenção de prévia autorização, por escrito, da SEMAM (Secretaria do Meio 

Ambiente de São Sebastião), ouvido por Profissional Habilitado, incluindo, detalhadamente, 

o número de árvores, a localização, a época e o motivo do corte ou da poda; 

 

b) acompanhamento permanente de Profissional Habilitado, a cargo da empresa. 

 

Artigo 5º- Fica proibida, ao munícipe, a realização de podas em logradouros 

públicos. 

 

Parágrafo Único - Em caso de necessidade, o interessado deverá solicitar a poda 

à SEMAM, ou, nas hipóteses mais graves, ao Corpo de Bombeiros, em que haja 

risco iminente para a população ou o patrimônio, tanto público como privado. 

 

Artigo 6º- Fica proibida, ao munícipe, a realização de supressão de vegetação sem 

autorização da SEMAM (Secretaria do Meio Ambiente de São Sebastião), em atendimento a 

Lei Municipal 848/92 e suas alterações, e no que couber a legislação Federal e Estadual. 

 

§ 1º - A responsabilidade pelo corte ou poda é do proprietário do imóvel. 

 

§ 2º- Em caso de necessidade, o interessado deverá solicitar a autorização da 

supressão à SEMAM, ou, nas hipóteses mais graves, ao Corpo de Bombeiros, em que haja 

risco iminente para a população ou o patrimônio, tanto público como privado. 
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Artigo 7º- As árvores suprimidas por corte ou poda que ocasione a sua morte, em 

áreas particulares, de forma irregular ou autorizada, deverão ser obrigatoriamente 

substituídas, em atendimento as Legislações Federal e estadual pertinentes, de igual ou mais 

espécies nativas, pelo proprietário ou possuidor, a qualquer título, do imóvel. 

 

Artigo 8º- As árvores de logradouros públicos, quando suprimidas, deverão ser 

substituídas pelo órgão competente da Prefeitura, num prazo de até 30 (trinta) dias após o 

corte. 

 

§ 1º - Não havendo espaço adequado no mesmo local, o replantio será feito em área a 

ser indicada pelo órgão competente, de forma a manter a densidade arbórea das adjacências. 

 

§ 2º - Nos casos em que a supressão ou a retirada de árvores decorrerem do 

rebaixamento de guias ou quaisquer outras obras justificáveis de interesse particular, as 

despesas correlatas com o replantio, incluindo mudas, protetor, fertilizantes, transporte e 

mão-de-obra, deverão ser pagas pelo interessado. 

 

Artigo 9º- Qualquer árvore do Município poderá ser declarada imune ao corte, 

mediante ato do Executivo Municipal, por motivo de sua localização, raridade, antiguidade, 

de seu interesse histórico, científico ou paisagístico, ou de sua condição de porta-sementes. 

 

§ 1º - Qualquer interessado poderá solicitar a declaração de imunidade ao corte, 

através de pedido escrito ao Prefeito, incluindo a localização precisa da árvore, 

características gerais relacionadas com a espécie, o porte e a justificativa para a sua 

proteção. 

 

§ 2º - Para efeitos deste artigo, compete a SEMAM (Secretaria do Meio Ambiente de 

São Sebastião): 

 

a) emitir parecer conclusivo sobre a procedência da solicitação e encaminhá-la à 

Superior Administração, para a decisão cabível; 

 

b) cadastrar e identificar, por meio de placas indicativas, as árvores declaradas 

imunes ao corte; 

 

c) dar apoio técnico à preservação dos espécimes protegidos. 

 

Artigo 10- A Defesa Civil ao ser solicitada no caso de árvores oferecendo riscos 

fará um relatório dos riscos e encaminhará para a SEMAM (Secretaria do Meio Ambiente de 

São Sebastião) em atendimento as legislações vigentes. 
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§ 1º - A responsabilidade pelo corte ou poda é do proprietário do imóvel. 

 

§ 2º- Em caso de necessidade, o interessado deverá encaminhar o relatório da Defesa 

Civil solicitando a autorização da supressão à SEMAM, ou, nas hipóteses mais graves deverá 

encaminhar o relatório da Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros, em que haja risco iminente 

para a população ou o patrimônio, tanto público como privado. 

 

Artigo 11- A Defesa Civil ao ser solicitada no caso de movimentação de terra 

oferecendo riscos fará um relatório dos riscos e encaminhará para a SEMAM (Secretaria do 

Meio Ambiente de São Sebastião) para aplicação no que couberem as Legislações Federal, 

Estadual e Municipal.  

 

Artigo 12-  Este Decreto Entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

 

São Sebastião,  30  de outubro de 2014. 

 
 

 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra. 

 

SEGUR/nsa 

 


