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GABINETE DO PREFEITO

LEI N" 186 D[:.2021.

Dl..1l DE Il \R( O DE 2021.

DECLARA 0 I.IMBI,IZEIRO (SPONDIAS

TT]BEROSA) COMO ÁRVORE SiMBOLO
I)O NITINICiPIO DE CANINDE DE SÃO

T IIANCIS(]0/SE, E DÁ OUTRAS

PRovIDÊNCIAS.

\\,ELDO MARIANO DE SOT]ZA, PREFEITO NIT]NICIPAL DE CANINDE DE SÃO

FRANCISCO, I,STADO DE SER(;lPE. laz sabcr que: em cttmpritrlenlo ao disposto na I t'i

orgânica do Municipio e demais legislaçrio vigente. a cânrarl apror otl !' etl sanciono a

seguinte l,ei:

Art. l. Declara o Umbuzeiro (Spondias tuberosa) como ár1ore símbolo do Município de

Canindé de São Francisco/SE.

ParágraÍb único: O Umbuzeiro também é conhecido por lmbuzeiro e.lique.

Art.2" Fica deternrinado que a supressão L'o corte do Urnbuzeiro somente serão autorizadas

en.r situações especiais e de extrenra necessidatle conlo as descritas nesta Lei'

§ lo configura-se de e\trema necessidade. como rol exemplificativo: motivo de sanidade

lisiológica e não existindo nenhun:a outra alternativa para a solução do problema.

§ 20 Quaisquer outros tipos de agr!'ssão ao Umbuzeiro. o agressor será punido de acordo com

esta lei e demais legislações vigentes.

Art. 3" Fica determinada a penalidade de multas para quem f'or flagrado realizando poda. corte

ou a supressào assim como quaisqLrer outros tipos de agressão (poda drástica. corte de raízes)

ao Llrnhuzeiro sem a delida aulorizaçào do Departamento do Meio Ambienle.
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§1" Considera-se poda drástica aquela que apresenta uma ou mais das seguintes

características:

a) Strprcssão de mais dc 400Á (quarenta por cento) do volume da copa da árvore;

b) O corte de somente um lado da copa. ocasionando o desequilíbrio estrutural da árvore.

Art. il'O Município de Caninde tlc São Flancisco. estado de Sergipe. promoverá campanhas

para incentivar a preservação. bent como o plantio do Umbuzeiro em todo o seu território.

ArÍ.5" As pessoas fisicas ou jurítlicas que inlringirem as disposições desta lei ficam sujeitas

à> seguintes penal idades:

I - Poda:

a) Intiação leve: multa no valor de 05 ttFlC (tlnidade Fiscal de Canindé) por exemplar

podado.

h) lnÍiação grave: multa no valor de l0 trFIC (Unidarle Fiscal de Canindé) por exemplâr

podado de forma drástica.

§ l" Ocorrendo a morte da espécie por dc'corrência da poda drástica. a n.rulta aplicada será

correspondente a de supressão da iin'ore.

Il - Corte - Infração grave: multa no valor de 20 UFIC (Unidade Fiscal de Canindé) por

exemplar de árvore coíada:

lll - Supressão - Inliação grar íssima: multa no valor de 50 UFIC (Unidade Fiscal de

Canindé) por exemplar de ánore suprimida:

IV- Corte de raízes:

a) Infiação leve: multa no r,alor tlc 05 LrFIC (Unidadc Fiscal dc Canindé) por raiz cortada

seur atüorizaçào para a realizaçào da atir itlade de cornércio ou collsumo próprio/Íamiliar.

clue deverá ser solicitada ao f)epartamento de Mcio Anrbiente. mediante realização dc

cadastro e apresentação de unr plano dc manejo para erlração da batata:

by InÍiação gravissima: se em dcc0nência dessa ação ocasionar a morte da ár\ore. a multa

nesse caso será correspondentc I de sttpressào da án'ore.
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Art.6" Os valores auleridos resultantes das multas deverào ser revestidos para campanhas

educativasjunto à população Canindeense. assim como na preservação das án'ores existentes

e plantio de novas mudas dentro dos limites do Município de Canindé de São Francisco/SE.

Art. 70 Esta l-ei entra em vigor na data de sua publicação. surtindo os efeitos dela resultantes.

('anindé de São Francisco/SE. 3l dc ntarço
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de São Francisco/SEPrefeito do


