
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul

DECRETO Nº 12.210, DE  24 DE MAIO DE 2005.

Dá  nova  redação  ao  artigo  13  do  Decreto  
Municipal  nº  9.361,  de 26 de agosto de 1998,  
que estabelece as normas para a arborização 
urbana  do  Município  de  Caxias  do  Sul  e  dá  
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que 
lhe são conferidas, 

D E C R E T A:

Art. 1º Fica  alterado o artigo 13 do Decreto Municipal nº 9.361, de 1998, que 
passa a viger com a seguinte redação:

“Art.  13.  A  remoção  será  realizada,  excepcionalmente,  de  acordo  com 
avaliação técnica de órgão competente do Município, nos seguintes casos:

I  –   quando o corte  for  indispensável  à  realização  de obra,  a  critério  da 
Prefeitura  Municipal,  adotando-se  medida  compensatória  de cinco  mudas de  árvores  nativas  e 
tutores, para cada uma exótica removida e, quinze mudas de árvores nativas e tutores, para cada 
uma nativa removida; 

II –  quando o estado fitossanitário da árvore  o justificar;
III – quando a árvore ou parte dela apresentar risco de queda;
IV  –  quando  a  árvore  estiver  sem  vitalidade,  ou  seja,  com  sua  morte 

caracterizada;
V –  quando o plantio  irregular  ou a  propagação  espontânea  de espécies 

arbóreas impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas;
VI  –  quando  se  tratar  de  espécies  competidoras  e/ou  invasoras  com 

propagação prejudicial comprovada.

Parágrafo  único.   Em  todos  os  casos  elencados  nos  incisos  anteriores, 
somente após a realização de vistoria prévia e a expedição da respectiva autorização por parte da 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMA, poderá ser efetuada a poda ou a remoção da 
espécie.” (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, em  24 de maio de 2005.

José Ivo Sartori,
PREFEITO MUNICIPAL.

José Carlos Vanin,
SECRETÁRIO-GERAL.
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