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ATENÇÃO
*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e documentos 
pessoais (cópias simples), conforme .
*

do  Município,  para efetivar  a  supressão  da  árvore  e  de  15  (quinze)  dias,  a  partir  da supressão, para substituição da 

*
* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metros 
(um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil 

*
que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de 

Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA.

 
Lei nº 4368/99: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4368.pdf
Lei nº 4714/01: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4714.pdf
Decreto nº 8806/00: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec8806.pdf

“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem: 
    I - arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio; 
   II - por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
   III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore; 
   IV - Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e replantio; 
   V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 1000 UFIRs e 
embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; 

ESPÉCIES ADEQUADAS  

 caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro (Byrsonima 
intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium cattleianum), grevílha anã 
(Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), pitanga ( ); mulungu do 
litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia leucocephala); urucum (Bixa orelana

(Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa (Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya 

japonica), calabura (Muntingia calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), 
jabuticaba ( ), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), 
Pau-santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira (Prunus 

campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira ornamental (Prunus 

serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).

 jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-vaca (Bauhinia sp), 
louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau terra ( 

); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do cerrado (Dalbergia miscolobium); amendoim do campo 
(Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia 
(Piptocarpha rotundifolia); falso barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); 
aldrago (Pterocarpus violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira 
pimenteira (Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro ( ), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), grumixama 
(Eugenia brasiliensis), magnólia branca ( ), magnólia amarela (Michelia champaca), amendoinzeiro 
(Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva (Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia 
(Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu),  resedá gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia 

podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia pacari), tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), 

melaleuca (Melaleuca alternifolia ); Mulungu – Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), 
Tamarindo (Tamarindus indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum 

lucidum), Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea), Amarelinho 
(Plathymenia reticulata), Cedro ( ), Jenipapo (Genipa americana),  Cambuci (Campomanesia phaea), Ipê 
Felpudo (Zeyheria tuberculosa).

Estipula critérios para submissão e apreciação de processos  administrativos cuja competência para emissão 
de parecer prévio em segunda instância seja do COMDEMA.

 que o COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Bauru é órgão consultivo, deliberativo e de assessoramento da Prefeitura Municipal de 

disposições elencadas nas Leis nº 4.362, de 12 de janeiro de 1999 (Código Ambiental do Município) e nº 
4.522, de 6 de abril de 2000 (Lei que estabelece novas disposições do COMDEMA);

 que a SEMMA deve prestar apoio técnico e administrativo ao COMDEMA (art. 6º, XV, do 
Código Ambiental do Município);

 determinação prevista no inciso II, do artigo 133, do Código Ambiental Municipal (Lei 
4362, de 12 de janeiro de 1999), que condiciona a decisão proferida em segunda e última instância, pelo(a) 
Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente, em processos administrativos, a prévio parecer do COMDEMA; 

 a ausência de Decreto Regulamentador do Código Ambiental Municipal, especialmente no 
que se refere ao inciso II, do artigo 133;

 que o COMDEMA, por ser órgão de assessoramento da Prefeitura Municipal de Bauru, 
composto por voluntários, dispondo, em regra, de reuniões mensais, devendo atuar nas questões ambientais 
de ordem coletiva e de relevante interesse ambiental;

o cumprimento do prazo de 30 dias estipulado no Código Ambiental para apresentação de parecer (artigo 
133, § 2º), este Conselho RESOLVE:

TÍTULO I - DOS REQUISITOS FORMAIS E PRELIMINARES
São considerados requisitos formais e de admissibilidade, cuja ausência é impeditiva de recebimento 

dos autos e/ou apreciação pelo COMDEMA:
a. autuação dos processos administrativos, com capa protetora individual (frente e verso), devendo 

competente; nome completo do autuado; fundamento legal da autuação;
b. numeração e rubrica de todas as páginas do processo;
c. fundamentação das decisões de primeira instância pela Junta de Impugnação, em respeito ao artigo 

134, da Lei nº 4.362, de 12 de janeiro de 1999 (Código Ambiental de Bauru);
d. apreciação pela Junta de Impugnação de diligência por ela solicitada.

matéria.
TÍTULO II – DA DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA

Dependem de prévio parecer do COMDEMA, em segunda instância, as infrações previstas no 
artigo 42, da Lei Municipal nº 4.368, de 10 de fevereiro de 1999, nas seguintes hipóteses:
I – arrancar mudas de árvores (artigo 42, I) – acima de três mudas;
II – promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo (artigo 42, III) – acima de três 
árvores;
III – suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização (artigo 42, IV) - acima de duas árvores;
IV – desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana (artigo 42, V);
V – não replantio legalmente exigido (artigo 42, VI) – acima de três árvores.

A infração prevista no inciso V, do artigo 42, da Lei nº 4.368/99 será apreciada 
previamente pelo COMDEMA em qualquer hipótese.

A infração prevista no inciso II, da Lei nº 4.368/99 não depende de parecer prévio do 
COMDEMA, devendo ser julgada diretamente pelo (a) Secretário (a) Municipal de Meio Ambiente.

Dependem de prévio parecer do COMDEMA, em segunda instância, as infrações previstas no 
Anexo III, do Decreto nº 11.689, de 21 de outubro de 2011, nas seguintes hipóteses:
I - Dos geradores (incisos I a VI, do Anexo III)

infrações cujo valor da multa supere R$ 1.000,00 (hum mil reais).
II - Do exercício da atividade de transportador (incisos VII a XIV, do Anexo III)

infrações cujo valor da multa supere R$ 2.000,00 (dois mil reais).
III - Dos receptores (incisos XV e XVI, do Anexo III)

as infrações previstas nos incisos XV e XVI, do Anexo III, do Decreto nº 11.689/2011 serão apreciados 
previamente pelo COMDEMA em qualquer hipótese.

TÍTULO III - DOS REQUISITOS DE MÉRITO
Preenchidos todos os requisitos, o COMDEMA elaborará parecer, podendo opinar 

fundamentadamente pelo deferimento ou indeferimento do recurso para:
a. absolver o infrator;
b. condenar o infrator;
c. reduzir a pena imputada, nos termos previstos em lei;
d. 

e. deferir outras medidas previstas em lei.
Poderá, ainda:

a. sugerir, nos termos da lei, seja declarada a nulidade do processo;
b. sugerir, nos termos da lei, pela declaração de anulabilidade do processo; 
c. sugerir a declaração da prescrição punitiva, nos moldes artigo 21, do Decreto nº 6.514, de 22 

de julho de 2008 e/ou da prescrição punitiva intercorrente, nos moldes do § 2º, do artigo 21, do 
mesmo Decreto;

d. sugerir outras medidas previstas em lei.
As demais infrações previstas no Código Ambiental do Município (Lei nº 4.362, de 12 de janeiro 

de 1999) não estão contempladas na presente resolução, pois dependem de regulamentação, devendo ser 
analisadas conforme a demanda.

Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 28 de novembro de 2015.
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