
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

Endereço: Rua Júlio May, nº 242 –  Bairro Centro – CEP 95.900-000 
E-mail: sead@lajeado.rs.gov.br – Fones: (51) 3982-1000 ou 3982-1013 

 
PROJETO DE LEI Nº 158, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 
 
Regulamenta a produção, a comercialização, 
a doação e a utilização de mudas das 
espécies florestais ou de interesse ambiental 
ou medicinal, nativas e exóticas do Horto 
Municipal de Lajeado. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul, 
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1° O Horto Florestal Municipal, localizado e parte integrante do Jardim 

Botânico de Lajeado, o qual é vinculado à Secretaria do Meio Ambiente do Município 
de Lajeado,  tem como finalidade: 

 
I – Produzir mudas florestais e arbóreas para a recomposição florestal; 
 
II – Produzir mudas para arborização urbana deste município; 
 
III – Reproduzir e aclimatar espécies ameaçadas de extinção; 
 
IV – Reproduzir espécies para inclusão nas coleções científicas do Jardim 

Botânico de Lajeado; 
 
V – Produzir e manter espécies para o jardinamento dos espaços 

públicos.  
 
Parágrafo único. A administração do Horto Florestal do Município de 

Lajeado será vinculada à Secretaria do Meio Ambiente do Município de Lajeado/RS.  
 
Art. 2º As mudas produzidas no Horto Florestal do Município, poderão ser 

comercializadas pela Prefeitura Municipal de Lajeado, de acordo com o ANEXO I da 
presente Lei e sujeitas a atualização de valores, conforme Lei Municipal 2.714/1973.  

 
Art. 3º O produto de arrecadação relativo à comercialização de que trata o 

artigo anterior, será integralmente destinado à manutenção do próprio Horto 
Florestal e do Jardim Botânico de Lajeado, através da transferência do valor ao 
Fundo Florestal do Meio Ambiente – FMFLOR, o qual deverá destinar o recurso ao 
Horto Florestal Municipal. 
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CAPÍTULO II 
 

DA PROCEDÊNCIA, COLETA E ARMAZENAMENTO DE SEMENTES 
 
Art. 4º O Horto Florestal deverá fazer o controle da procedência, da 

qualidade e da identidade das sementes, do material de propagação vegetativa e 
das mudas em todas as etapas da produção. 

 
Art. 5° Para coleta de sementes deverão ser registradas, no mínimo, as 

seguintes informações sobre as sementes e plantas matrizes: 
 
I – Nome científico e popular da espécie coletada e nome do cultivar, se 

for o caso; 
 
II – Nome do município e/ou localização onde as sementes foram 

coletadas, se possível registrar o local das matrizes de acordo com o Sistema de 
Coordenadas Geográficas e Art. 146 do Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 2004; 

 
III – Data da coleta de sementes e se possível observações sobre a 

fenologia da planta matriz; 
 
IV – Natureza da semente: ortodoxa ou recalcitrante.  
 
Art. 6° As sementes poderão ser adquiridas por meio de doações 

advindas de ONG, institutos e terceiros, mediante comprovação de origem, ou ainda 
por compra em estabelecimentos registrados no RENASEM. 

 
Art. 7° As sementes ortodoxas poderão ser armazenadas em local 

específico para tal dentro da área do Jardim Botânico de Lajeado. 
 
Art. 8° As sementes que forem destinadas para armazenamento deverão 

ser: 
 
I – Desidratadas; 
 
II – Acomodadas em embalagens impermeáveis devidamente 

etiquetadas;  
 
III – Armazenadas em temperaturas entre 2°C e 7°C, ou em caso de 

coleção didática poderão ser armazenadas em local com temperatura ambiente 
longe de fontes de luz. 

 
CAPÍTULO III 

 
DA DOAÇÃO DE MUDAS 

 
Art. 9º O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria do Meio 

Ambiente, poderá doar mudas produzidas no Horto Florestal Municipal ás entidades 
que possuem sede no Município que protocolizarem pedido junto à sede da SEMA.  
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§1º A doação será realizada através da assinatura de um Termo de 
Doação, firmado entre o Município de Lajeado e o requerente, conforme Anexo III da 
presente Lei. 

 
§2º Na análise do processo administrativo, deverá ser observada a 

condição social e financeira do requerente, bem como se este não cometeu crime 
ambiental. 

 
§3º No ato de protocolização do pedido de doação de mudas, o 

requerente deverá entregar os formulários constantes nos Anexos II e III da presente 
Lei, impressos e assinados. 

 
§4º Os formulários, de que trata o § 3º deste artigo, estão disponíveis no 

site da Prefeitura Municipal de Lajeado, na pasta da Secretaria do Meio Ambiente. 
 
Art. 10 A doação das mudas deverá atender as seguintes disposições: 
 
I – Análise do interesse público, como: 
 
a) recuperação de áreas públicas degradadas, exceto em casos de 

crimes ambientais, levando em consideração que as espécies selecionadas devem 
ser do ecossistema a ser recuperado; 

 
b) revitalização de áreas verdes; 
 
c) recuperação de encostas, nascentes e matas ciliares em áreas 

públicas ou áreas de risco para população; 
 
d) Atividades de cunho educativo; 
 
e) plantio em logradouros públicos levando em consideração o Plano 

Municipal de Arborização Urbana  
 
§1º O plantio das mudas deverá ocorrer dentro dos limites do Município 

de Lajeado/RS. 
 
§2º O pedido de doação das mudas será submetido à análise técnica pela 

servidora responsável pelo Horto Florestal Municipal, para avaliar a necessidade e a 
relevância ambiental, quando for o caso, para, posteriormente, obter o deferimento 
do Secretário Municipal de Meio Ambiente. 

 
§3º Poderá ser doado um máximo de 50 (cinqüenta) mudas por 

solicitação 
 
Art. 11 O material não poderá ser comercializado ou repassado a 

terceiros, sob qualquer hipótese, sob pena de devolução, em dobro, das mudas 
doadas pelo Município e multa de 25 VRM,'s, sendo, ambas as penas, cumulativas. 
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Art. 12 A inobservância do disposto nesta Lei, mormente do art. 11, 
configurará infração ambiental e sujeitará o infrator às penalidades previstas no 
Código Municipal do Meio Ambiente e seu processo administrativo, além no que 
couber, de forma suplementar, da legislação estadual e federal, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e penal cabíveis.  

 
Art. 13 O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no que 

couber, bem como o órgão ambiental competente baixará instruções para uma 
melhor aplicação desta, se necessário. 

 
Art. 14 As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas quando necessário. 
 
Art. 15 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 
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ANEXO I 

 

ANEXO I – ESTIMATIVA DO CUSTO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DO HORTO 

FLORESTAL 

CÁLCULO VALOR DAS MUDAS HORTO FLORESTAL 

DESCRIÇÃO 
VALOR (R$)  

estimado 

TAM 1 TAM 2 

12 x 7,5 cm 

0,00024m³/0,216 kg 

6 meses 

20 x 8,5 cm 

0,00040m³/ 0,36kg 

1 ano 

Substrato fértil – Caroline (2/3 da 

embalagem) 

14,55 (0,58/kg)  0,00  0,14 

Húmus (utiliza-se 1/3 do volume na 

produção + 1/3 na manutenção) 

 18,00 (0,81/kg) 0,06 0,10 

Adubo de liberação lenta (basacote 25kg) – 

(indicação de uso 1kg para 30 kg de 

substrato) 

479,00 (19,16) 0,10 0,20 

Embalagens 24,00/kg  0,60 0,60 

Produção da semente – sementeira 

(vermiculita e terra/muda sementeira) 

 5,90/kg vermiculita  

0,58/kg susbtrato 

0,02 0,06 

Valor médio aproximado semente ~300,00/800 sementes Estaquia 0,37 

Água/tempo de viveiro Coleta açude 0 0 

Energia/tempo viveiro (aproximado) 800,00/mês 0,24 0,48 

Força trabalho/tempo viveiro (aproximado)  6.000/mês 0,15 0,30 

Manutenção equipamentos (aproximado) 3.000,00/ano 0,10 0,20 

Manutenções estruturas (aproximado) 5.000,00/ano 0,13 0,26 

Valor estimado de produção  1,4 2,71 

 

VALOR SUGERIDO COM BASE NA TABELA DE CÁLCULO 
 

DESCRIÇÃO RECIPIENTE  
Valor sugerido com base na 

tabela de cálculo (R$) 

Arbóreas TAM 2 3,00 

Palmeiras TAM 2 3,00 

Ornamentais/Medicinais TAM 1 3,00 

  

Sugere-se que o valor para qualquer muda tenha valor fixo visto a dinâmica de 

entrega realizada no local evitando confusões. O valor de mão de obra não está incluso no 

cálculo e por isso sugere-se que seja estipulado o valor padrão fixo de R$3,00. Sendo que o 

valor deverá ser anualmente atualizado de acordo com Lei Municipal n°2.714/1973. 
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ANEXO II 

À, 

Secretaria do Meio Ambiente, 

Rua Liberato Salzano Vieira da Cunha, nº 15, bairro Americano, 

LAJEADO/RS. 
 

 

REQUERIMENTO 

DOAÇÃO DE MUDAS 

 

________________________________________________________ (Nome/Razão Social), 

inscrito no CPF/CNPJ __________________________, telefone 

_________________________,  REQUER a doação de ________muda(s) (  ) Arbórea (  ) 

Medicinal (  ) Ornamental, pelos motivos abaixo expostos::   

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

Lajeado, ____ de ____________ de 20___ 

  

 Nestes Termos, 

 Pede Deferimento. 

 

______________________________________________ 
REQUERENTE 

 

 Observação: Havendo deferimento, a definição da(s) espécie(s) será 

realizada no local de retirada. 

 
 
 
 
 
 

SEMA - RECEPÇÃO 

Recebido por: 

Data: ___/___/201___ 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 158/2018 
             Expediente: 23164/2017 

 
 

 
SENHOR PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 

 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo Projeto de Lei que 

regulamenta a produção, a comercialização, a doação e a utilização de mudas das 
espécies florestais ou de interesse ambiental ou medicinal, nativas e exóticas do 
Horto Municipal de Lajeado. 

A regulamentação das práticas exercidas no horto municipal se faz 
necessária para definir as suas finalidades e atribuições, a fim de colaborar para o 
desenvolvimento sustentável da produção de mudas. 

Com isso, o presente Projeto de Lei tem como objetivo regulamentar 
desde a produção até a comercialização de todas as espécies que são cultivadas no 
horto municipal. 

Além disso, a proposta visa também regulamentar o processo de doação 
de mudas, a fim de que as doações sejam efetivamente destinadas a atividades de 
interesse público (ambiental e educacional).  

Por fim, o Projeto de Lei regulamenta definitivamente a comercialização 
de mudas pelo Horto Municipal de Lajeado, tomando por base os custos necessários 
para a produção das espécies. 

Diante das argumentações acima expostas, solicitamos apreciação da 
proposta pela Casa Legislativa. 

Atenciosamente, 

 

LAJEADO, 05 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 
 
 
 
 

MARCELO CAUMO 
PREFEITO 

 
 
 
  


