
 

 

LEI Nº 4.906 DE 12 DE JANEIRO DE 2018 

DECLARA imune ao corte e Patrimônio 

Cultural e Natural do Município uma árvore da 

espécie Ficus luschnathiana e dá outras 

providências................ 

 

 PEDRO PAULO FALCÃO DA ROSA, VICE PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS. 
 
 FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 
 

 CONSIDERANDO o estabelecido no Código Florestal Brasileiro, inciso II, do Art. 70, da 

Lei Federal Nº 12.651/12, que institui o novo Código Florestal, onde qualquer árvore poderá ser 

declarada imune de corte, mediante ato do Poder Público, por motivo de sua localização, raridade, 

beleza ou condição de porta semente; 

 CONSIDERANDO ser de interesse do Município, a proteção especial a algumas árvores, 

quer por sua localização, porte, espécie, raridade, beleza, valor histórico e ou relação com a 

comunidade, que devam ser preservadas;  

 Art. 1º. Fica declarada imune de corte e Patrimônio Cultural e Natural do Município a 

árvore da espécie Ficus luschnathiana (Figueira) localizada na Rua São Francisco Solano esquina 

com a Rua Alferes Rodrigo, no Bairro Vila Nova. 

 Art. 2º. A conservação desta árvore fica a cargo da Administração Municipal, com o auxilio 

da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. 

 Art. 3º. A poda de manutenção desta árvore deverá ser solicitada conforme estabelecido 

em Lei e só será executada, com 



 

 

acompanhamento de técnico habilitado do Departamento do Meio Ambiente. 

 § 1º. A poda de manutenção desta árvore somente será executada após laudo do 

departamento do Meio Ambiente autorizando a intervenção, não podendo ser excessiva ou drástica, 

nem mudar a estrutura arquitetônica geral da árvore. 

 § 2º. Entende-se por poda excessiva ou drástica: 

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

b) corte da parte superior da copa, eliminando a gema apical; 

c) corte de somente um lado da copa, ocasionando o desequilíbrio estrutural da 

árvore; 

 Art. 4º. A solicitação para o corte desta árvore, somente será efetivada mediante 

autorização expressa do Departamento de Meio Ambiente, aposta em laudo emitido por, no mínimo 

02 (dois) técnicos da área florestal, onde se constate o caso de morte, secamento ou velhice 

avançada da árvore, bem como em caso de risco iminente a vida humana. 

Art. 5º. A derrubada, o corte ou sacrifício, bem como envenenamento, anelamento, poda 

drástica ou qualquer outra prática que leve a árvore imunizada a um quadro de doença, morte, ou 

a risco de queda, sujeitará o infrator às penalidades administrativas. 

Art. 6º. Autoriza o Executivo a colocar placa indicativa próxima a árvore com a seguinte 

descrição : “Árvore imune ao corte” Lei nº___; Nome popular; Nome científico”. 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE/RS, EM 12 DE 
JANEIRO DE 2018. 
 

PEDRO PAULO FALCÃO DA ROSA 
Vice-Prefeito no exercício do  
cargo de Prefeito Municipal 



 

 

KÉTI KISSMANN 
Assessora Jurídica  
OAB/RS 104.235 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 

ANEXOS 

I - REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – HISTÓRICO: Figueira (Ficus luschnathiana) 

 A espécie Ficus luschnathiana ocorre nas regiões sul e sudeste do Brasil, e também no Mato 
Grosso do Sul, nas florestas ombrófila densa, mista, estacional semidecidual e no cerrado, 
freqüentemente encontrada sob superfícies rochosas e também em solo arenoso, estendendo-se 
até o Uruguai, Argentina e Paraguai.  



 

 

 No Rio Grande do Sul, a LEI Nº 9.519, DE 21 DE JANEIRO DE 1992 (Código Florestal 
Estadual) protege esta espécie no seu artigo 33: 
Art. 33 - Fica proibido, em todo o Estado do Rio Grande do Sul, o corte das espécies nativas de 
figueira, do gênero Ficus e das corticeiras do gênero Erytrina. 
 O exemplar localizado na esquina da Rua São Francisco Solano com a Rua Alferes Rodrigo 
possui idade em torno de 50 anos e não foi plantada pelo ser humano. O grande porte e beleza 
desta árvore chama a atenção de quem passa por ali. Outro fato curioso desta árvore, o que é 
comum na espécie é que possuem caráter “estrangulador". Ocasionalmente, germinam sobre 
outras árvores, e crescem como epífitas até que suas raízes alcancem o solo. Então as raízes 
engrossam, crescem em volta da árvore hospedeira, até que a figueira a sufoca por cintamento ou 
compete com a planta hospedeira na absorção de água do solo, que acaba morrendo. 
 


