
 
 

 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/2021 

 

 

“Define distância mínima para o plantio 

e reflorestamento de árvores exóticas de 

grande porte em áreas de limite de divisas 

de terras. ” 

 

 
O Vereador Alan Turmina Lazari – MDB, no uso de suas 

atribuições, apresenta para apreciação do Plenário, o seguinte Projeto de 

Lei: 

 

 

Art. 1º Fica estabelecida distância mínima para plantio e reflorestamento 

de árvores exóticas de grande porte em áreas de limite de divisas de terras. 

Parágrafo único: Deve ser respeitada a distância mínima de 15 metros para 

o plantio e reflorestamento das seguintes variedades: 

I – Pinus elliottii; 

II – Pinus taeda; III 

– Acácia Negra; IV 

– Cipreste; 

V – Eucalipto (Eucalyptus spp.) 

Art. 2º Fica estabelecida a mesma distância para outras espécies de grande 

porte que possam oferecer danos ou prejuízos à propriedade vizinha. 

 

 

Parágrafo único: Não se enquadra nos termos desta lei o cultivo de árvores 

frutíferas. 

Art. 3º A não observância desses termos implicará na possível condição 



 
 

 

de retirada das espécies da área em questão. 

Art. 4º Ficam dispensadas do cumprimento desta lei os casos em que 

houver o comum acordo entre as partes envolvidas. 

§1º Nesses casos fica previsto que haja firmado, acordo sólido entre as 

partes, assegurando a autenticidade do termo e evitando possíveis 

desentendimentos futuros. 

§ 2º Esse acordo pode ser redigido de forma simples, sem maiores 

formalidades, contanto que seja feito de forma hábil e legível. 

I – Deverá conter o nome das partes e suas assinaturas, assim como a 

localização da área em questão; 

II – Deve ser firmado na presença de testemunhas que comprovarão a 

voracidade do ato por meio de suas respectivas assinaturas. 

Art. 5º Na hipótese de transferência de posse ou titularidade do imóvel, 

pelo qual já se tenha firmado acordo referente aos termos citados no artigo 

4º dessa lei, fica o atual proprietário ou possuidor sujeito ao cumprimento 

das condições estabelecidas no mesmo. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, 21 de janeiro de 2021. 

 

 

 

    VER. ALAN TURMINA LAZARI 

     BANCADA DO MDB 


