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LEI N° 3.375, DE 20 DE AGOSTO DE 2014. 
(Origem: Legislativo) 

DISPOE SOBRE A_ CRIACAO DO 
PROJETO “ADOTE UMA ARVORE” NO 
AMBITO DO MUNICIPIO DE 
MUZAMBINHO E DA  OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 
do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica criado 0 Projeto "Adote uma Arvore" para disciplinar os atos de gestdo 
ambiental de que trata esta lei, dentro do perimetro urbano da cidade de Muzambinho. 

Art. 2° A adogdo de arvores prevista nesta lei podera ser feita por pessoas fisicas, 
associagdes de moradores, organizacdes nfo governamentais e também por empresas 
estabelecidas na cidade de Muzambinho. 

§ 1° A administragdo municipal estabelecera um cadastro, com registro do nome do 

adotante da espécie arbérea, o enderego ou logradouro publico em que foi plantada ou onde a 
mesma esta localizada, no caso de arvores ja plenamente desenvolvidas. 

§ 2° O Programa "Adote uma Arvore" instituido nesta lei sera coordenado e 

supervisionado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é o érg&éo competente da 

administracdo para cuidar do patriménio publico composto pela biodiversidade vegetal do 
Municipio. 

§ 3° As espécies arbéreas a serem plantadas neste projeto deverfio ser exemplares da 

flora nacional, podendo também ser frutiferas, mediante estudo técnico adequado de seus 

locais de plantio, visando atrair as espécies de pdssaros qué colaboram com a melhoria da 
qualidade de vida na cidade. 

Art. 3° A doac&o de arvores prevista nesta lei sera feita a partir do plantio de mudas 
adequadas e apropriadas, fornecidas ou catalogadas pelo Municipio, oriundas de seus 

canteiros de mudas e plantas, mediante solicitagdéo dos interessados e também através de 

cuidados dispensados pelos adotantes em relagdo as arvores ja plantadas pela administracdo 
municipal que se encontrem em fase de desenvolvimento ou que j4 alcancaram seu porte e 
desenvolvimento completo, conforme caracteristicas proprias da espécie arborea. 

- Paragrafo unico. Todas as mudas novas de arvores plantadas dentro do projeto 
instituido nesta lei deverao obrigatoriamente ser cercadas por protetores adequados e 

aprovados pela municipalidade, a fim de evitar danos 4s mesmas e propiciar seu 
desenvolvimento adequado e completo. 

Art. 4° O Municipio podera fazer parcerias com os érgios municipais, estadual e 
federal visando o incremento e melhoria dos projetos relacionados com esta lei, em especial 
para a doac&o de mudas adequadas ao local onde serao plantadas. 

Art. 5° Como incentivo ao plantio de novas arvores e a preservagao das espécies ja 

existentes, o Municipio podera, mediante lei, conceder aos adotantes das arvores devidamente 

cadastrados perante a administragio incentivos fiscais, com premiag&o aqueles que 

contribuam para o pleno desenvolvimento do projeto de que trata esta lei. 
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Continuacao da Lei 3.375, de 20 de agosto de 2014. 

§ 1° A concess&o de incentivos fiscais previstos nesta lei se dara quando a arvore 
adotada atingir sua fase de plena maturidade e estiver em condigdes normais de preservacéo e 
sanidade, conforme padr&o vegetativo especifico da espécie arbérea plantada, devidamente 
atestado por técnico da Secretaria do Meio Ambiente. 

§ 2° Quando se tratar da adog&o de arvores que ja atingiram sua fase de pleno 
crescimento e maturidade, as condicdes e percentual destes incentivos serA definido em lei 
especifica, editada para este fim. 

Art. 6° Os cidadaos, entidades da sociedade civil ou empresas que participarem do 
projeto de adogdo de arvores na cidade, receberaio da municipalidade um certificado com os 
dados da espécie adotada, onde constara o nome popular e cientifico da espécie arborea, seu 
ciclo de desenvolvimento, caracteristicas especificas, tais como, época de floracdo, produgao 
de flores ou frutos, necessidades de podas periddicas ou nao, cuidados que deve receber para 
desenvolvimento e manutengfo de seu estado vegetativo. 

Paragrafo unico. As podas e manejos técnicos das espécies plantadas somente 
poderao ser feitas pela administra¢éo municipal ou diretamente pelo adotante, sob orientac4o 
técnica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

Art. 7° Todas as infragdes aos dispositivos da presente lei, sujeitara o infrator 
as penalidades prevista no Cédigo Tributdrio Municipal e na legislacdo a ser editada, 
incumbindo a todo e qualquer cidadfo se valer dos mecanismos disponiveis para 
denuncia-las. 

Art. 8° O poder executivo regulamentara esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da sua publicacao. 

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data da sua publicacdo. 

Muzambinho/MG, 20 de agosto de 2014. 
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