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Experiência  
 
Legislação que dispõe sobre a obrigatoriedade de Projetos de Arborização para os 
novos loteamentos, e que condiciona o "Habite-se" ou Alvará de Utilização emitido 
pela Prefeitura ao plantio de árvores. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item AU1 da Diretiva Arborização Urbana no Ciclo 2015 do 
PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Estabelecer diretrizes para o planejamento arbóreo nos novos loteamentos, por 
meio de legislação municipal que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação 
de Projeto de Arborização elaborado em conformidade com as orientações técnicas 
fornecidas pela Prefeitura, e que condiciona a concessão do "Habite-se" ou de 
Alvará de Utilização ao plantio de árvores, preferencialmente na testada do imóvel. 
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2006 - em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
O Município passou a considerar, no planejamento urbano, a inclusão da 
arborização nos calçamentos das novas áreas urbanizadas, por meio do 
estabelecimento de diretrizes à empreendedores e a pessoas físicas e jurídicas 
proprietárias de imóveis. 
 
 
 
  



 
Metodologia  
 
A Lei Municipal 720/2006 condicionou a emissão do "Habite-se" ou Alvará de 
Utilização pela Prefeitura de Itu ao plantio de árvore(s) pela pessoa física ou jurídica 
solicitante. A quantidade mínima de árvores a serem plantadas é especificada 
segundo a metragem de cada terreno, e o plantio deve ser feito preferencialmente 
na calçada, respeitando-se as divisas do terreno. 
 
A Lei Municipal 1.082/2009, alterada pela Lei Municipal 1.580/2013, determinou que 
os novos parcelamentos de solo, públicos ou privados, aprovados a partir de 28 de 
setembro de 2009, são obrigados a apresentar Projeto de Arborização Urbana, 
conforme as características estabelecidas pelo mesmo ato normativo. Esta lei foi 
considerada para fins de pontuação no Ciclo 2015 do PMVA, e exigiu que o projeto 
de arborização urbana seja elaborado por profissional habilitado, contratado às 
expensas do responsável pelo empreendimento de parcelamento do solo, devendo 
ser o projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 
COMDEMA e pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
 
Esta Secretaria ficou responsável pela aprovação, acompanhamento e fiscalização 
do fiel cumprimento do disposto no Projeto de Arborização Urbana. A mencionada 
lei estabelece ainda que a implantação do Projeto de Arborização Urbana é de 
responsabilidade do empreendedor e seu custo é parte integrante do valor total do 
empreendimento. 
 
Como garantia da implantação integral do Projeto de Arborização Urbana, a 
Administração Pública poderá exigir caução do percentual do(s) lote(s) 
correspondente(s) a 10% do total do empreendimento, nos termos do artigo 8o da 
mencionada Lei.  
    
 
Desafio(s) 
 
- Fiscalização efetiva após a construção dos prédios e casas; 
 
- Manutenção e Conservação das espécies implantadas. 
 
 
Resultado(s) 
 
- Participação de pessoas física e jurídicas na execução de ações de plantio e 
manutenção de indivíduos arbóreos em arruamentos; 
 
- Conscientização da população sobre a importância e os benefícios das árvores na 
Cidade; 
 
- Arborização com espécies nativas do Bioma Mata Atlântica; 
 
- Em 2015, foram plantadas mais de 1.300 árvores nos loteamentos Santo Antônio 
II, Vilas do Golf, Manacás e Alpes I e II. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itu; 



 
Secretaria Municipal de Obras e Sistema Viário. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Itu. 
  
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 para fins de pontuação. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
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