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DECRETO Nº 19.571, DE 3 DE MAIO DE 2018.

Dispõe  sobre  as  Normas de  Arborização
Urbana no âmbito do Município de Caxias
do Sul, revoga o Decreto nº 16.882, de 11
de  março  de  2014,  e  dá  outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 94, III, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as Normas de Arborização Urbana no âmbito do
Município  de  Caxias  do  Sul  e  constitui-se  como  um  instrumento  de  planejamento  e
manutenção da qualidade de vida no meio urbano.

Art. 2º São objetivos das Normas de Arborização Urbana:

I - definir as diretrizes de planejamento, implantação e manejo da arborização urbana;

II - promover a arborização como instrumento de desenvolvimento urbano e qualidade
de vida;

III - compatibilizar a arborização urbana já existente com as estruturas viárias, através
da realização de podas, sempre que possível, a fim de evitar a supressão dos espécimes
arbóreos;

IV - compatibilizar as novas estruturas viárias com a arborização urbana já existente; e

V - envolver e integrar a população e as organizações públicas e privadas com vistas à
manutenção e à preservação da arborização urbana.

Art.  3º  Compete  à  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  (SEMMA)  a
implementação  das  Normas  de  Arborização  Urbana,  especialmente  quanto  ao
gerenciamento das colaborações e à análise e implantação de projetos, bem como ao manejo
de espécimes arbóreos localizados em área pública, no Município de Caxias do Sul.

Art. 4º As árvores existentes nos passeios, canteiros, praças e parques do Município
são bens de interesse de todos os munícipes, e todas as ações que interfiram nestes bens
ficam condicionadas aos dispositivos estabelecidos neste Decreto.
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Art.  5º  Para  os  fins  do  disposto  neste  Decreto,  consideram-se  elementos  da
arborização urbana,  todos os exemplares de porte arbóreo localizados em áreas públicas
pertencentes  ao  Município,  canteiros  centrais  e  passeios  públicos,  independente  do
diâmetro, altura e idade.

Art. 6º Considera-se espécie exótica invasora aquela espécie ou taxa inferior ocorrente
fora da sua área natural de distribuição presente ou pretérita e que, uma vez introduzida, se
adapta e se reproduz, invadindo os ambientes de espécies nativas, produzindo alterações em
processos ecológicos naturais e/ou na composição e/ou riqueza de espécies, tendendo a se
tornar dominante, com reflexos negativos também para a economia e para a saúde humana.

§ 1° As espécies exóticas com potencial invasor no Município são aquelas constantes
na Tabela 02 do Anexo I deste Decreto.

§ 2° Deverá ser seguido ainda o disposto na Portaria SEMA que reconhece a Lista de
Espécies Exóticas Invasoras do Estado do Rio Grande do Sul e estabelece as normas de
controle.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES DA ARBORIZAÇÃO URBANA

Art. 7º O Poder Público, para garantir o planejamento, a manutenção e o manejo da
arborização, deverá observar as seguintes diretrizes nas suas ações:

I - compatibilização do planejamento da arborização com os projetos de infraestrutura
urbana, em especial, nos casos de abertura ou ampliação de novos logradouros, praças e
loteamentos populares pelo Município e redes da infraestrutura subterrânea;

II - priorização da utilização de cabos revestidos em novos projetos e na substituição
de redes elétricas, compatibilizando-os com a arborização urbana;

III  -  os  projetos  de  eletrificação  urbana,  em  áreas  já  arborizadas,  deverão
compatibilizar-se com a vegetação arbórea existente;

IV - a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica deverá priorizar o uso
de cabos subterrâneos naquelas áreas de relevante interesse ambiental ou que venham a ser
definidos em lei;

V - planejamento e implementação de canteiros centrais das avenidas no Município
que garantam condições para receber  arborização,  conforme as  normas estabelecidas  no
presente Decreto;

VI - realização de plantios somente nas ruas cadastradas pela Secretaria Municipal do
Planejamento (SEPLAN), com passeio público definido e meio-fio existente;

VII - identificação e planejamento da arborização na revitalização de espaços urbanos,
como forma de melhorar a qualidade de vida e tornar a cidade mais atrativa;
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VIII  -  compatibilização das  espécies  já  existentes  e  priorização das  espécies  mais
adequadas,  de  acordo  com  o  inventário  da  arborização  urbana  do  Município,  na
recomposição e complementação da arborização;

IX  -  utilização  predominante  de  espécies  nativas,  promovendo  a  diversidade  de
espécies, vedando-se o plantio de espécies exóticas invasoras.

Parágrafo único. O Plano Diretor de Arborização Urbana delineará outras diretrizes
estratégicas a serem adotadas na sua implantação.

Art. 8° É permitida a participação comunitária na arborização, desde que autorizada
pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), nos termos deste Decreto.

§ 1° O Município poderá instalar protetores, como forma de reduzir a depredação,
podendo utilizar-se de parcerias com entidades públicas e privadas;

§  2°  São  permitidas  parcerias  público-privadas,  convênios  e  outras  formas  de
contratação previstas em lei  que garantam e viabilizem a implantação e  manutenção da
arborização urbana.

CAPÍTULO III
DA IMPLANTAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA

Art.  9°  Cabe à  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  (SEMMA),  dentre  outras
atribuições,  fazer  a  manutenção  das  mudas,  visando  atingir  os  padrões  mínimos
estabelecidos para o plantio em vias públicas, de acordo com o Anexo I.

Art. 10. O plantio de mudas será realizado com a observância das seguintes regras:

I - transporte das mudas: será feito preferencialmente em embalagens individuais com
torrão;  quando  transportadas  com  raízes  nuas,  serão  submetidas  a  tratamento  prévio
adequado, a critério técnico;

II - sanidade: para garantir a sanidade das mudas serão considerados:

a) seleção: quando da seleção das mudas, deve ser observado o estado fitossanitário
das mesmas, de forma a garantir que estejam isentas de pragas ou qualquer outro tipo de
dano;

b)  sistema  radicular:  deve  estar  bem  distribuído,  com  eliminação  das  raízes
danificadas;

III - profundidade do plantio: as mudas serão plantadas com a mesma profundidade
em que se encontravam no viveiro;

IV -  período  de  plantio:  será  iniciado,  preferencialmente,  no  mês  de  junho,  e  se
estenderá até setembro, aproveitando o período de chuvas;

V - covas: deverão atender às seguintes recomendações:
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a) dimensões: as dimensões mínimas das covas serão de 0,60m x 0,60m x 0,60m;

b) solo e adubação: quando da abertura das covas para plantio, deverá ser realizada a
adubação adequada de acordo com as condições do solo no local, a critério técnico;

VI - tutoramento: para que a muda permaneça na vertical, serão utilizados tutores em
auxílio à sua fixação, os quais deverão ser colocados antes da muda, em profundidade que
permita sua estabilidade. Os tutores deverão ter espessura de 0,04m x 0,04m e altura de
2,70m,  devendo  ser  confeccionados  com  madeira  proveniente  de  floresta  plantada,
preferencialmente de eucalipto, excetuando-se o uso de pinus;

VII - amarração: para fixar a árvore ao tutor será feita amarração em forma de oito, de
modo que um dos elos envolva o caule e outro o tutor, em número de dois ou mais, em
pontos equidistantes da muda, devendo ser utilizados materiais decomponíveis;

VIII - protetores: os protetores garantem a segurança da muda, amenizando problemas
causados por intempéries e vandalismos:

a) uso: serão utilizados protetores em áreas públicas onde a planta possa estar mais
sujeita a danos;

b) dimensões: os protetores terão largura mínima de 0,40m até o solo, e 1,70m de
altura;

c)  material:  será  utilizada,  preferencialmente,  para  sua  confecção,  tela  de  arame
galvanizado, malha 0,10m x 0,06m;

IX - canteiros: serão executados da seguinte forma:

a) dimensões: as dimensões mínimas dos canteiros deverão ser de 0,80m x 1,00m;

b) nivelamento: os canteiros deverão estar no mesmo nível da calçada;

c)  forração:  sobre  os  canteiros  é  recomendado  o  uso  de  grama  ou  outro  tipo  de
forração permeável, visando a melhoria das condições de desenvolvimento da árvore;

d) faixas permeáveis: conforme o disposto no Código de Posturas do Município, o
proprietário de imóvel localizado em área de Zona de Habitação, ao pavimentar o passeio
público, poderá reservar 1/3 (um terço) da largura da calçada como área permeável verde e
2/3 (dois terços) da área com pavimentação antiderrapante, sendo que o plantio de árvores
nas faixas permeáveis deverá ser realizado somente onde a mesma possuir largura mínima
de 0,80m.

Art. 11. A escolha das mudas para plantio deverá atender às especificações constantes
no Anexo I.
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Parágrafo único. Deverá ser priorizado o plantio de espécies nativas, compatíveis com
as normas estabelecidas no presente regulamento, ou que venham a ser definidas pelo Plano
Diretor de Arborização Urbana.

Art. 12. A distância mínima entre as árvores e os elementos urbanos deverá seguir as
orientações contidas no Anexo I.

Art. 13. Após a implantação da arborização, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente
(SEMMA) deverá realizar, a critério técnico, os seguintes trabalhos de conservação:

I - irrigação: após o plantio, a muda deverá ser irrigada sempre que necessário, com a
utilização de equipamentos adequados;

II - desbrote: consiste na eliminação das brotações que surgirem abaixo da formação
da copa;

III  -  reposição  de  mudas:  serão  substituídas  as  mudas  depredadas,  mortas  ou
suprimidas;

IV  -  retutoramento:  consiste  na  substituição  ou  recolocação  do  tutor  na  posição
adequada, mantendo-o firme e refazendo as amarrações; e

V - controle de sanidade: o controle de sanidade inicia com a escolha de espécies e a
seleção das mudas, devendo prosseguir com a fertilização do solo, de maneira a favorecer o
vigor das plantas.

Art. 14. Na implantação de novos loteamentos, deverá ser seguido o disposto na Lei
Municipal que disciplina o parcelamento do solo para fins urbanos.

Art.  15.  Na  aprovação  de  projetos  para  construções  residenciais,  comerciais  ou
industriais, deve ser previsto o plantio de espécies arbóreas no passeio público lindeiro ao
imóvel em questão.

Parágrafo  único.  Cabe  à  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  (SEMMA),  a
aprovação e fiscalização da implantação da arborização urbana;

CAPÍTULO IV
DO MANEJO E CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA

Seção I
Da Conservação da Arborização Urbana

Art. 16. É atribuição exclusiva do Município, através da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente  (SEMMA),  podar,  cortar,  derrubar  ou  remover  árvores  localizadas  em  áreas
públicas  pertencentes  ao  Município,  passeios  públicos  e  canteiros  centrais,  salvo  em
situações previstas neste Decreto.

Parágrafo  único.  Todo  manejo  da  arborização  urbana  a  ser  executado  pela
Administração  Pública,  por  entidades  ou  por  particulares,  mediante  concessão  ou
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autorização, deverá observar as normas técnicas e as exigências estabelecidas pelo presente
regramento.

Art.  17.  Fica  proibido  destruir,  danificar  ou  lesar  árvores  em  áreas  públicas
pertencentes à Prefeitura ou em logradouros públicos, inseridas na área urbana ou rural do
Município.

§ 1º Entende-se por destruir, para os efeitos deste Decreto, levar à morte das árvores
ou a estado que não ofereça mais condições para a sua recuperação.

§ 2º Entende-se por danificar, para os efeitos deste Decreto, os ferimentos provocados
na  árvore,  podendo gerar  a  morte  da  mesma ou a  perda  de  sua  sanidade,  estabilidade,
vitalidade ou valor paisagístico.

§ 3º Entende-se por lesar, para os efeitos deste Decreto, os ferimentos ocasionados na
árvore, mesmo que não venham a comprometer seu estado fitossanitário.

Art. 18. Quando da realização de roçadas, em passeios ou áreas públicas, deverá ser
tomado o devido cuidado, a fim de não ocasionar lesões ou danos ao fuste das mudas ou
exemplares arbóreos.

Art. 19. Não será permitida a fixação de faixas, cartazes, holofotes, placas, bem como
qualquer tipo de pintura ou pichação na arborização urbana.

Art. 20. Os andaimes e/ou tapumes das construções ou reformas não poderão danificar
as árvores localizadas em áreas públicas.

Art.  21.  Fica proibido podar ou remover árvores em áreas públicas pertencentes à
Prefeitura ou em logradouros públicos, inseridas na área urbana ou rural do Município, sem
prévia autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA).

Art. 22. A poda, o transplante e a supressão de vegetais arbóreos, quando cabíveis,
deverão  observar  a  existência  de  nidificação  habitada,  de  plantas  nativas  epifíticas  das
famílias Bromeliaceae, Orchidaceae ou de broto ou muda do gênero Ficus nativo.

§ 1º Constatada a presença de nidificação habitada nos vegetais a serem removidos,
transplantados  ou podados,  estes  procedimentos  deverão  ser  adiados  até  o  momento  da
desocupação dos ninhos, sob pena de nulidade da respectiva autorização e responsabilização
civil, administrativa e penal, salvo em casos de urgência, pela manifesta ruína de espécies
vegetais arbóreos em decorrência de caso fortuito, ou pela conclusão de parecer técnico de
servidor da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), sem prejuízo do adequado
manejo.

§  2º  Nos  casos  de  presença  de  vegetais  epifíticos  das  famílias  Bromeliaceae e
Orchidaceae, bem como presença de broto ou muda do gênero Ficus, a remoção, transplante
ou poda do forófito deverá ser precedida do transplante dos indivíduos epifíticos a serem
afetados pelo manejo,  mediante laudo elaborado por técnico habilitado e  autorização da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA).
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Seção II
Da Poda de Árvores

Art. 23. As podas de árvores na arborização urbana do Município serão executadas nas
seguintes situações:

I - interferência com equipamentos urbanos, tais como placas oficiais de sinalização
de trânsito, postes, luminárias, rede aérea, semáforos e outros casos específicos;

II - impedimento da visibilidade do trânsito;

III - quando constatados ataques por pragas, parasitas ou outras doenças;

IV - necessidade de remover galhos secos ou mal distribuídos; e

V - emergencialmente,  em casos de risco de queda comprovado por órgão técnico
competente.

Art. 24. Demais casos não previstos neste Decreto poderão ser autorizados, mediante
justificativa técnica, após análise da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA).

Art. 25. As podas, quando necessárias, poderão ser executadas por:

I - funcionários do Setor de Praças, Parques e Jardins da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente (SEMMA);

II - funcionários terceirizados ou contratados pela empresa concessionária responsável
pela rede de energia elétrica;

III - funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP),
exclusivamente em faixas de domínio de estradas;

IV - pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, mediante autorização
da  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  (SEMMA),  estabelecidas  as  condições  e
restrições;

V - soldados do Corpo de Bombeiros, nas ocasiões de emergência em que haja risco
iminente para a população, patrimônio público ou privado; com comunicação a posteriori à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), esclarecendo sobre o serviço e motivo
do mesmo.

Art. 26. Nos casos de conflito com a rede de tensão ou ramais de entrada de energia
elétrica,  a poda é de competência da empresa concessionária responsável pela rede,  não
havendo  necessidade  de  autorização  ou  informação  à  Secretaria  Municipal  do  Meio
Ambiente (SEMMA).

§ 1º A concessionária deverá realizar a poda de afastamento da rede, de acordo com as
distâncias mínimas de segurança, removendo-se somente o necessário para afastar da rede,
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de acordo com o tipo de rede (ecológica ou tradicional), e mantendo-se o equilíbrio da copa
dos exemplares.

§ 2º As podas realizadas não poderão deixar a copa das árvores em desequilíbrio ou
esteticamente prejudicadas, devendo ser seguidas todas as normas constantes no presente
Decreto.

§ 3º O treinamento e orientação às equipes de execução (próprias ou terceirizadas),
bem como o acompanhamento técnico da execução das podas, quando necessário, ficam a
cargo da concessionária.

§  4º  Quando  a  poda  de  afastamento  da  rede  for  inexequível  dentro  das  normas
constantes no presente Decreto, a concessionária poderá solicitar o Alvará para a remoção
da árvore, em processo administrativo próprio, a ser analisado pela Secretaria Municipal do
Meio Ambiente (SEMMA).

§ 5º A equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) poderá executar
poda de afastamento de ramais de entrada, quando se tratar de árvore a ser podada por outra
situação prevista no art. 23 do presente Decreto.

Art. 27. Nos casos de podas de árvores para execução de obras, os funcionários da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) ou da empresa contratada para
a  realização  da  obra  poderão  executar  as  podas  autorizadas  junto  ao  processo  de
licenciamento ambiental, desde que obedecidas todas as normas do presente Decreto.

Art. 28. As podas em faixas de domínio de rodovias, com vistas à manutenção de
Estradas  ficam a  cargo  dos  funcionários  da  Secretaria  Municipal  de  Obras  e  Serviços
Públicos (SMOSP), sem necessidade de autorização ou informação à Secretaria Municipal
do Meio Ambiente (SEMMA).

Art.  29.  Nos  demais  casos  previstos  no  art.  23,  a  poda  poderá  ficar  a  cargo  da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) ou do proprietário do imóvel lindeiro ao
passeio ou área pública em que os exemplares arbóreos se encontram.

§ 1º O requerente deverá informar, no momento da solicitação da poda, se o mesmo
fará a poda, ou se necessita que o Município execute o serviço.

§  2º  No  caso  do  requerente  optar  por  executar  a  poda,  o  mesmo  também  fica
responsável pelo recolhimento e destino dos resíduos provenientes da poda das árvores.

Art.  30.  Nos casos em que o requerente optar  por executar a poda das árvores,  o
mesmo  somente  poderá  realizar  a  poda  após  a  obtenção  da  autorização  emitida  pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA).

§ 1º Na autorização emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA),
deve constar o tipo de poda, a validade da autorização e todas as condicionantes a serem
seguidas pelo requerente.
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§  2º  A  autorização  poderá  ser  negada  se  não  estiver  enquadrada  nos  casos
estabelecidos no art. 23.

§ 3º A validade da autorização poderá ser de 90 (noventa) dias a 5 (cinco) anos, de
acordo com o tipo e objetivo da poda.

§ 4º  A autorização concedida  deverá  ser  integralmente  obedecida pelo requerente,
atendidas as exigências estabelecidas no presente Decreto.

§ 5º As pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela poda de árvores autorizada pela
Administração Municipal deverão portar consigo a referida autorização para conhecimento
público, de modo a possibilitar o acesso ao documento por parte de qualquer cidadão no
momento de sua execução.

§ 6º  Os custos dos serviços de realização da poda,  recolhimento e destinação dos
resíduos ficarão a cargo do requerente.

§ 7º Caso o requerente desista de executar a poda e queira que a Secretaria Municipal
do  Meio  Ambiente  (SEMMA)  a  execute,  o  mesmo  poderá  fazer  nova  solicitação
posteriormente, sendo que a mesma seguirá o trâmite normal de análise, como uma nova
solicitação.

Art.  31.  Os ramos de árvores que ultrapassarem a divisa entre  a  área pública e  o
imóvel  poderão  ser  cortados  no  plano  vertical  divisório  pelo  proprietário  do  imóvel
invadido.

Parágrafo único. A poda referida no caput não necessita de autorização, no entanto, a
mesma não poderá  comprometer  a  sanidade  ou  estabilidade  do  exemplar  em questão  e
deverá observar os regramentos constantes no presente Decreto.

Art. 32. As podas deverão ser realizadas com os seguintes instrumentos:

I - ramos finos (até 2 cm de diâmetro): com tesoura de podar ou podão; e

II - ramos médios e grossos (acima de 2 cm de diâmetro): com podão, serrotes, serras,
motopodas e motosserras.

Parágrafo único. Fica proibido o uso de facão, foice e machado para a execução das
podas.

Art. 33. As podas deverão ser executadas com os instrumentos adequados, e os cortes
deverão ser realizados de maneira a não deixar tocos e não lascar os galhos remanescentes.

Parágrafo  único.  Demais  critérios  técnicos  a  serem seguidos  para  a  execução das
podas, de acordo com a análise técnica, serão incluídos no parecer técnico ou na autorização
emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), conforme o caso.

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul                              Decreto nº 19.571/2018   pág. 10 de 17

Art. 34. Fica vedada a poda drástica ou excessiva da arborização urbana, que afete
significativamente o desenvolvimento natural do vegetal, entendendo-se por poda excessiva
ou drástica:

I - o corte de mais de 50% (cinquenta por cento) do total da massa verde da copa;

II  -  o corte de destopo,  removendo a parte superior  da copa,  eliminando todas  as
gemas apicais; e

III - o corte de somente um lado da copa, ocasionando deficiência no desenvolvimento
estrutural da árvore.

Art. 35. Fica vedada a poda de raízes em árvores situadas em área pública.

Parágrafo  único.  Em caso  de  falta  de  alternativa  para  compatibilizar  o  exemplar
arbóreo já existente às condições de acessibilidade do passeio público, a poda de raízes
somente poderá ser realizada após análise e mediante parecer técnico, levando-se em conta
características da espécie e o entorno do local onde o exemplar se encontra.

Seção III
Da Remoção de Árvores

Art. 36. A remoção de exemplares arbóreos será realizada, excepcionalmente, e de
acordo  com a  avaliação  técnica  e  prévia  autorização  da  Secretaria  Municipal  do  Meio
Ambiente (SEMMA), nos seguintes casos:

I  -  quando  a  remoção  for  indispensável  à  realização  de  obra,  após  comprovação
técnica da inexistência de alternativa locacional;

II - quando o estado fitossanitário da árvore o justificar;

III - quando a árvore apresentar risco de queda;

IV -  quando o plantio  irregular  ou a  propagação espontânea  de  espécies  arbóreas
impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas; e

V -  quando se  tratar  de espécie  causadora  de prejuízo  à  saúde dos  moradores  da
residência lindeira, mediante atestado médico.

§ 1º Em todos os casos elencados nos incisos anteriores, somente após a realização de
vistoria  prévia  e  a  expedição  do  respectivo  Alvará  para  Licenciamento  de  Serviços
Florestais  por  parte  da  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  (SEMMA),  poderá  ser
efetuada a remoção do(s) exemplar(es).

§ 2º Nos casos dos incisos II e III, a remoção ficará a cargo da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente (SEMMA), já nos casos dos incisos I e V, a remoção ficará a cargo do
requerente, sendo que nos casos do inciso IV, a remoção poderá ficar a cargo do requerente
ou da Secretaria  Municipal  do Meio Ambiente (SEMMA),  de  acordo com a análise  da
situação.
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§  3º  A Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  (SEMMA)  poderá  remover  ou
autorizar a remoção, a critério técnico, de plantas inadequadas para a arborização urbana;
mudas  nascidas  no  passeio  público  ou  indevidamente  plantadas,  no  caso  de  espécies
incompatíveis;  e  exemplares  arbóreos  com  localização  inadequada,  causando  danos  ao
patrimônio ou prejuízos incontornáveis ao trânsito de pedestres e cadeirantes no passeio
público ou ao trânsito de veículos na via pública.

§ 4º  Em casos emergenciais,  devidamente caracterizados por técnico habilitado da
Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  (SEMMA),  a  remoção  poderá  ser  realizada
mediante  parecer  técnico  e  documentação  fotográfica,  com a  respectiva  substituição  ou
reposição, quando cabível.

§  5º  Nos  casos  de  emergência  em  que  haja  risco  iminente  para  a  população,
patrimônio público ou privado, a remoção poderá ser realizada por soldados do Corpo de
Bombeiros,  com  comunicação  a  posteriori à  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente
(SEMMA),  esclarecendo  sobre  o  serviço  e  motivo  do  mesmo,  ficando  a  Secretaria
Municipal  do  Meio  Ambiente  (SEMMA)  responsável  pelo  plantio  compensatório  ou
reposição florestal obrigatória, quando cabível.

Art. 37. Nos casos em que a remoção ficar a cargo do requerente, o destocamento e o
destino  dos  resíduos  resultantes  da  supressão,  bem como  o  cumprimento  da  reposição
florestal obrigatória, plantio compensatório ou demais compensações ambientais, também
ficarão a cargo do mesmo.

Parágrafo único. Nos casos em que a remoção ficar a cargo de outra Secretaria da
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, para realização de obra pública, o cumprimento da
reposição  florestal  obrigatória  e  demais  compensações  ambientais  ficarão  a  cargo  da
referida Secretaria,  e  o  cumprimento do plantio  compensatório,  quando houver,  ficará a
cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA).

Art.  38.  Os  projetos  de  novas  edificações  deverão  considerar  a  localização  dos
exemplares  arbóreos  presentes  no  passeio  público  quanto  ao  acesso  de  veículos,  sendo
possível  a  remoção  de  exemplares  somente  na  falta  de  alternativa  locacional  e  após
aprovação  do  projeto  arquitetônico  pela  Secretaria  Municipal  do  Urbanismo  (SMU)  e
emissão do respectivo Alvará para Licenciamento de Serviços  Florestais  pela  Secretaria
Municipal do Meio Ambiente (SEMMA).

Art.  39.  Na  aprovação  de  projetos  para  construções  residenciais,  comerciais  e
industriais  deverá  o  Município,  através  da  Secretaria  Municipal  do  Urbanismo  (SMU),
exigir a locação das árvores existentes nos passeios públicos, sendo proibido o corte de
árvores para a entrada de veículos, quando exista a possibilidade ou espaço para tal.

Parágrafo  único.  Anteriormente  à  remoção  dos  exemplares,  o  requerente  deverá
solicitar o Alvará junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), devendo ser
anexada a planta com a devida aprovação da Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU),
contendo a localização dos exemplares arbóreos no passeio público lindeiro ao imóvel e a
indicação do local destinado ao rebaixamento do meio-fio.
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Art. 40. Na aprovação para rebaixamento do meio-fio, deverá o Município, através da
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), exigir a locação das
árvores existentes nos passeios públicos, sendo proibido o corte de árvores para a entrada de
veículos, quando existir a possibilidade ou espaço para tal.

Parágrafo  único.  Anteriormente  à  remoção  dos  exemplares,  o  requerente  deverá
solicitar o Alvará junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), devendo ser
anexada a planta com a devida aprovação da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e
Mobilidade (SMTTM), contendo a localização dos exemplares arbóreos no passeio público
lindeiro ao imóvel e a indicação do local destinado ao rebaixamento do meio-fio.

Art. 41. A remoção de árvores localizadas em faixas de domínio de rodovias, para fins
de realização de obras públicas, poderá ser realizada, mediante a obtenção do Alvará para
Licenciamento de Serviços Florestais.

§ 1° O material resultante da supressão pertence ao proprietário do imóvel em questão.

§ 2° Deverão ser atendidas a reposição florestal obrigatória e as demais compensações
ambientais, de acordo com a legislação vigente.

Art. 42. Os transplantes de árvores localizadas em área pública, quando necessários,
deverão  ser  autorizados  pela  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente  (SEMMA)  e
realizados  mediante  a  presença  de  profissional  legalmente  habilitado,  com a  respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução, cabendo à Secretaria Municipal
do Meio Ambiente (SEMMA) definir ou aprovar o local de destino.

Seção IV
Da Reposição Florestal Obrigatória e do Plantio Compensatório

Art.  43.  Quando da remoção de exemplares  exóticos,  os mesmos serão isentos de
Reposição Florestal Obrigatória (RFO).

Art. 44. Nos casos de remoção de exemplares nativos, deverá ser atendida a Reposição
Florestal Obrigatória de 15 (quinze) mudas para cada exemplar com diâmetro à altura do
peito (dap) igual ou acima de 0,15m e de 10 (dez) mudas para cada metro estere ou fração
resultante do corte de exemplares com dap abaixo de 0,15m.

§  1°  No  caso  de  supressão  de  formações  florestais  pertencentes  ao  Bioma  Mata
Atlântica, deverá ser seguido o disposto na legislação pertinente.

§ 2º Nos casos de supressão de exemplares nativos plantados, é isenta a reposição
florestal obrigatória.

Art. 45. Nos casos de exemplares arbóreos localizados em praças, passeios públicos e
canteiros, além da RFO e demais compensações ambientais devidas, deverá ser realizado o
plantio compensatório de 1 (uma) muda para cada planta removida, de acordo com o Anexo
I, e prioritariamente no mesmo local da supressão.
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§ 1° A obrigatoriedade do plantio compensatório aplica-se a exemplares arbóreos de
espécies nativas ou exóticas, sejam eles plantados ou não.

§  2°  A  obrigatoriedade  do  plantio  compensatório  não  exclui  a  necessidade  de
cumprimento  da  Reposição  Florestal  Obrigatória  ou  demais  compensações  ambientais
previstas neste Decreto e demais legislações vigentes.

Art. 46. O prazo para o plantio compensatório previsto no art. 45 é de 1 (um) ano, a
contar  da  remoção  do  exemplar  arbóreo,  podendo  ser  prorrogado  por  igual  período,
mediante justificativa.

Parágrafo único. No caso do Alvará ficar em nome do proprietário, se não houver
espaço para plantio em frente ao imóvel do requerente, o mesmo deverá doar uma muda à
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), a qual ficará responsável pelo plantio
da mesma em outro local, na arborização urbana.

Art. 47. Os procedimentos adotados, isoladamente ou combinados, para a Reposição
Florestal Obrigatória de árvores nativas, poderão ser estalecidos através de:

a) doação de mudas, em conformidade com o art. 11;

b)  projetos  de  reflorestamento,  adensamento,  enriquecimento  e  condução  da
regeneração natural, em conformidade com a qualidade do sítio, as espécies, o modo de
propagação, os tratos silviculturais, as medidas de proteção adotadas e o estágio sucessional
da floresta;

c) outros procedimentos, de acordo com a legislação vigente.

Art. 48.  A doação de mudas à Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA)
previstas  nos  artigos  46  e  47  deverá  ocorrer  de  fevereiro  a  setembro,  sendo  que  a
comprovação da doação das mudas deverá ser anterior à entrega do Alvará.

Parágrafo único. Para os Alvarás emitidos nos meses de setembro a janeiro, a doação
das  mudas  será  posterior  à  entrega,  devendo  constar  uma  condicionante  para  a
obrigatoriedade  da  comprovação  da  doação  das  mudas  até  o  dia  primeiro  de  março
subsequente.

CAPÍTULO V
DO PLANO DIRETOR DE ARBORIZAÇÃO URBANA

Art. 49. Os membros da Comissão de Arborização Urbana, automaticamente, farão
parte  da  equipe  responsável  pela  elaboração  e  implementação  do  Plano  Diretor  de
Arborização Urbana (PDAU), cabendo a este estruturar e planejar a arborização da cidade,
respeitada a legislação ambiental vigente.

Parágrafo único.  A composição da Comissão de Arborização Urbana será definida
pelo titular da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e oficializada através de Portaria.
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Art. 50. O PDAU será compatível com as definições do planejamento urbano e textos
legais  vigentes,  devendo  considerar,  pelo  menos,  os  seguintes  aspectos,  a  serem
normatizados pela Comissão de Arborização Urbana:

I - normas para arborização: escolha das espécies e locais para plantio das mudas,
atentando-se às normas do presente Decreto;

II - inventário da arborização urbana: o inventário da arborização urbana deverá servir
de base para a escolha das espécies e planejamento das ações de implantação e manejo da
arborização urbana;

III  -  estabelecimento  de  índices  mínimos  de  arborização  por  bairro:  através  dos
resultados do inventário da arborização urbana, deverão ser estabelecidos índices mínimos a
serem atendidos ou ampliados, obedecidas as normas estabelecidas na legislação;

IV -  educação  ambiental:  deverão  ser  previstas  ações  de  educação  ambiental,  em
diferentes  níveis,  a  fim  de  dar  publicidade  ao  plano  e  orientar  a  população  acerca  da
importância da arborização urbana.

Art. 51. A elaboração do PDAU deverá ser concluída no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) meses após a publicação do presente Decreto.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  52. As infrações às disposições deste Decreto serão punidas de acordo com a
legislação vigente.

Art.  53.  Excetuam-se das disposições  vigentes neste  Decreto os  casos de absoluta
força maior, assim considerados pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Município de
Caxias do Sul.

Art. 54. Fica revogado o Decreto n° 16.882, de 11 de março de 2014.

Art. 55. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Caxias do Sul, 3 de maio de 2018; 143º da Colonização e 128º da Emancipação Política.

Daniel Guerra,
PREFEITO MUNICIPAL.

Luiz Eduardo da Silva Caetano,
SECRETÁRIO DE GOVERNO MUNICIPAL.
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ANEXO I

PARÂMETROS PARA IMPLANTAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA DE
CAXIAS DO SUL

1. Sob os fios da rede elétrica, deve-se plantar sempre árvores de pequeno porte, podendo
ser plantadas espécies maiores em casos específicos, a critério técnico.

2.  As mudas devem ter boa formação, ser isentas de pragas ou doenças e ter  o sistema
radicular bem formado e consolidado nas embalagens.

3. As mudas devem apresentar tronco único, retilíneo, com altura mínima de 2,0 m, altura da
primeira bifurcação acima de 1,8 m e diâmetro a altura do peito (dap) de, no mínimo, 2,0
cm.

4. As mudas devem ser transportadas em embalagem própria, com capacidade de 20,0 a
25,0 litros de solo (com dimensões aproximadas de Ø=30 cm e h= 35 cm).

5.  As  mudas  de  araucária  devem  possuir  altura  entre  0,15  m  a  0,25  m  e  devem  ser
transportadas em embalagem própria, com capacidade de 5,0 litros (Ø = 15 cm, h = 30 cm).

6. Manter um espaçamento mínimo entre árvores de 3,0 m para árvores pequenas e de 10,0
m para árvores grandes.

7. Manter uma distância mínima de 0,4 m do meio-fio.

8.  Não deve  ser  realizado o  plantio  de  exemplares  arbóreos  em passeios  públicos  com
menos de 1,8 m de largura.

9. Não deve ser realizado o plantio de espécies de grande porte em passeios públicos com
largura inferior a 3,0 m.

10. O plantio de plantas herbáceas ou arbustivas independe da largura do passeio público,
desde que obedecido o disposto no Código de Posturas do Município, e devendo ser deixada
uma área para livre circulação de pedestres com largura mínima de 1,0 m.

11. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) poderá remover ou determinar a
remoção de plantas herbáceas ou arbustivas sempre que julgar necessário, por características
inadequadas da espécie ou má localização, ou a fim de substituir por exemplares de porte
arbóreo, onde o passeio público comportar tais espécies.

12. Em canteiros centrais com largura inferior a 2,0 m não deve ser realizado o plantio de
espécimes arbóreos.

13. A distância dos novos plantios em relação aos equipamentos públicos já existentes deve
seguir o disposto na Tabela 1.
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14. Fica vedado o plantio das espécies exóticas invasoras constantes na Tabela 2, e de outras
que venham a ser definidas no Plano Diretor de Arborização Urbana, ou demais normas e
legislações.

15. Deve ser priorizado o uso das espécies constantes na Tabela 3, e de outras que venham a
ser definidas no Plano Diretor de Arborização Urbana, ou demais normas e legislações.

16. É permitido o plantio de outras espécies, a critério da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente.

Tabela 1: Parâmetros para implantação da arborização em relação aos elementos urbanos.
Referência entre elementos Manter distância
Distância mínima entre árvores 3,0 m
Afastamento de alinhamento predial em esquina 5,0 m
Afastamento de semáforos 6,0 m
Afastamento de entrada de garagens 1,5 m
Afastamento de bocas-de-lobo e hidrantes 2,0 m
Afastamento de meio-fio (exceto canteiros centrais) 0,4 m
Afastamento de postes de iluminação e de redes elétricas 2,0 m

Tabela 2: Lista das espécies exóticas invasoras proibidas para uso na arborização urbana do Município.
Nome comum Nome científico
Acácia-negra Acacia mearnsii
Ligustro Ligustrum spp.
Pinus Pinus spp.
Uva-do-japão Hovenia dulcis
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Tabela 3: Espécies sugeridas para plantio.
Nome comum Nome científico Porte
Araçá Psidium cattleianum Pequeno
Camboim Myrciaria tenella Pequeno
Manacá Brunsfelsia mutabilis Pequeno
Guabiju Myrcianthes pungens Pequeno
Goiaba-serrana Acca sellowiana Pequeno
Pitangueira Eugenia uniflora Pequeno
Quaresmeira Tibouchina sellowiana Pequeno
Caliandra Calliandra tweediei Pequeno
Acer* Acer palmatum Pequeno
Extremosa* Lagerstroemia indica Pequeno
Fotínia-vermelha* Photinia x fraseri Pequeno
Camélia* Camellia japonica Pequeno
Escova-de-garrafa* Callistemon sp. Pequeno
Chal-chal Allophylus edulis Médio
Pata-de-vaca Bauhinia forficata Médio
Uvaia Eugenia pyriformis Médio
Aroeira-salsa Schinus molle Médio
Ipê-da-serra Handroanthus albus Grande
Jerivá Syagrus romanzoffiana Grande
Cerejeira Eugenia involucrata Grande
Açoita-cavalo Luehea divaricata Grande
Guajuvira Cordia americana Grande
Tarumã-de-espinho Vitex megapotamica Grande
Ipê-roxo Handroanthus heptaphyllus Grande
Murta Blepharocalyx salicifolius Grande
Ipê-amarelo* Handroanthus chrysotrichus Grande
Canela-da-índia* Cinnamomum verum Grande
Jacarandá* Jacaranda mimosifolia Grande
Liquidâmbar* Liquidambar styraciflua Grande
* espécies exóticas.
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