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Dispõe sobre o tombamento de forma
definitiva das árvores “Samaumeiras” (Ceiba
pentandra (L.) Gaertn) como Patrimônio
Natural, Histórico e Cultural do Município de
Barcarena, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Barcarena, no uso de suas atribuições legais, contidas
no Art. 23, Item III, da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO, o inciso III do artigo 23, da Constituição Federal de 1988, dispõe
que a competência para proteger bens de valor histórico, artístico e cultural, os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, é comum à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;
CONSIDERANDO, o Decreto-Lei nº 25/1937, patrimônio material é o conjunto de
bens culturais móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, que por seu
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico;
CONSIDERANDO ainda, o inciso IX, do artigo 30, da Constituição Federal de 1988,
que trata da competência do Município para proteger o patrimônio histórico-cultural local;
CONSIDERANDO, que o art. 216, inciso V, da Constituição Federal, bem como o
art. 190, inciso V, da Lei Orgânica Municipal dispõem que constitui patrimônio histórico
e cultural, para os bens de interesse material ou imaterial tombados individualmente ou
em conjunto, portadores de referência à identidade, a memória dos diferentes grupos
formados da sociedade barcarenense dos quais se inclui sítios históricos, paisagísticos,
ecológicos, científicos, inerentes e relevantes da nossa história cultural.
CONSIDERANDO, a Lei Estadual nº 6.462/2002 que afirma que compõem
patrimônio de flora natural do Estado as florestas e demais formas de vegetação,
reconhecido o seu valor ecológico, cultural e econômico. Bem como, a Lei Municipal nº
2.190/2017 que institui o Sistema Municipal de Áreas Verdes no Município de Barcarena,
que tem como objetivo desenvolver ações para implementação, gestão e conservação
das áreas verdes urbanas, visando a ampliação da cobertura vegetal urbana.
CONSIDERANDO, que o art. 190, § 1º, alínea “a” da Lei Orgânica Municipal
determina que o Poder Público com a colaboração da comunidade promoverá e
protegerá o Patrimônio Cultural Barcarenense, por meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento, desapropriação e outras formas de acautelamento e
preservação;

CONSIDERANDO, o art. 3º, incisos IV e VII do Plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano de Barcarena, dispõe que toda propriedade urbana municipal cumpre a sua
função social quando tem aproveitamento, uso e ocupação compatíveis com a
manutenção ou a melhoria da qualidade do meio ambiente, das áreas arborizadas, das
reservas florestais e das áreas de convívio e lazer; bem como preservar os patrimônios
culturais, históricos, paisagísticos e de meio ambiente.
CONSIDERANDO, que se torna indispensável tal ato de preservação, tanto para
promover projetos de desenvolvimento urbano, quanto para realizar projetos de
educação ambiental e principalmente para garantir a qualidade de vida da população em
convívio com um meio ambiente equilibrado para os munícipes de Barcarena;
CONSIDERANDO, que é dever do Poder Público Municipal formular política urbana
que vise solucionar, na medida do possível, a questão do bem-estar social da
comunidade.
CONSIDERANDO, que desde o surgimento do Município a espécie arbórea
conhecida popularmente como Samaúma se encontra presente, no contexto histórico,
cultural e na vida dos munícipes e dos visitantes. Por conta de sua beleza cênica tornase um atrativo em vários locais do município. Um exemplo é o hotel na praia do Caripi,
que atrai muitos visitantes pela sua peculiar casa na arvore, uma Samaumeira.
DECRETA:
Art. 1º. As árvores Samaumeiras (Ceiba pentandra (L.) Gaertn) existentes no
Município serão tombadas e catalogadas como Patrimônio Natural, Histórico e Cultural
do Município de Barcarena.
§ 1º. É de responsabilidade do proprietário, bem como de qualquer munícipe de
informar a existência de árvores da espécie Samaumeira em seu terreno ou de outrem,
para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico SEMADE.
§ 2º. A partir da publicação deste Decreto, o proprietário do terreno onde se localiza
o indivíduo arbóreo, terá o prazo de 90 (noventa) dias para informar a SEMADE sobre a
existência do mesmo. Após o prazo supracitado, o proprietário ficará sujeito a sanção
determinada no artigo 11, inciso XIII deste Decreto.
Art. 2º. Fica estabelecido que as Samaumeiras encontradas no Munícipio serão
georreferenciadas e catalogadas em um livro de registro, com sua localização marcada
por GPS, sua altura e diâmetro altura do peito (DAP).
Parágrafo Único - O livro de registro que se trata o Caput deste artigo ficará sob
a responsabilidade do Departamento de Proteção Ambiental, o qual será utilizado
enquanto o Livro de Tombo do Município não é efetivado.
Art. 3º. As informações que estabelecem o art. 2º deste Decreto deverão integrar
o banco de dados com geoprocessamento em que trata o artigo 7º da Lei Municipal nº

2.190, de 16 de outubro de 2017, que institui o Sistema Municipal de Áreas Verdes no
Município.
Art. 4º. São imunes ao corte as Samaumeiras (Ceiba pentandra (L.) Gaertn)
existentes no município de Barcarena. Salvo nos casos em que, através de parecer
técnico, seja comprovado o risco de comprometer a segurança da população, mediante
prévia autorização do órgão competente.
§ 1º. Fica estabelecido que o órgão competente para confecção do parecer técnico
é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (SEMADE);
§ 2º. A autorização prévia que dispõe o caput deste artigo será validada pelo
Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar de seu recebimento.
Art. 5º. Deverá ser fixada uma placa informativa no local, para visualização pública
da declaração de imunidade ao corte.
Parágrafo Único - As placas serão colocadas nas árvores existentes no
Município, estando em área urbana ou rural. Tal determinação ficará a critério da análise
técnica da SEMADE e/ou por deliberação do COMAM.
Art. 6º - Qualquer obra realizada no imóvel em que se localiza a referida árvore
deverá respeitá-la, adotando as exigências ambientais e urbanísticas, ou seja,
respeitando os dispositivos legais tanto da esfera municipal, quanto da estadual e da
federal.
Art. 7º. Não será permitida qualquer ação que prejudique direta ou indiretamente
o espécime vegetal de que trata este Decreto, incluindo suas raízes, ficando estabelecida
uma faixa non aedificandi em torno da árvore, equivalente a 05m (cinco metros), exceto
para edificação já existente no entorno.
Parágrafo Único - O proprietário e/ou possuidor do terreno em que se encontra
o indivíduo arbóreo que se trata este Decreto, deverá comprovar a propriedade do
terreno com as documentações necessárias. No caso de edificação existente, esta não
deverá comprometer a estrutura do indivíduo arbóreo, e caso comprometa deverá ser
analisada a sua viabilidade pela equipe técnica da prefeitura.
Art. 8º. Fica proibido qualquer corte, mutilação, retirada, derrubada ou remoção
do bem tombado no terreno onde se encontra plantado.
Parágrafo Único - O proprietário do terreno deverá utilizar todos os meios
técnicos, operacionais e científicos apropriados à manutenção, conservação e
preservação do indivíduo arbóreo.
Art. 9º. As infrações ambientais cometidas contra as Samaumeiras (Ceiba
pentandra (L.) Gaertn), independente de autorização para poda, serão enquadradas nos

termos do inciso I, do artigo 72, do Decreto Federal nº 6.514, de 22/07/08, sem prejuízo
das demais sanções e penalidades previstas nesse Decreto.
Parágrafo Único - Entende-se por infração ambiental cometida contra as
Samaumeiras as ações lesivas, devidamente caracterizadas e constatadas pelo agente
técnico fiscalizador, que pelo princípio da precaução, possa levar a morte ou
comprometer o bom desenvolvimento do indivíduo arbóreo.
Art. 10. No caso de infração ambiental cometida contra as Samaumeiras serão
responsabilizados solidariamente o seu autor material e o mandante, assim como, o
contratante e o contratado quando se tratar de serviços terceirizados.
Art. 11. Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as
infrações ambientais serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades
de:
I – advertência;
II – multa, simples ou diária;
III – apreensão de produtos, instrumentos, apetrechos, equipamentos e veículos
de qualquer natureza utilizados no cometimento da infração;
IV – inutilização do produto;
V – interdição do produto;
VI – suspensão de venda e/ou fabricação do produto;
VII – embargo, desfazimento ou demolição da obra;
VIII – interdição parcial ou total, temporária ou definitiva, do estabelecimento ou
atividade;
IX – cassação do alvará de licença de estabelecimento, obra ou atividade, ou do
alvará de autorização para funcionamento;
X – indicação ao órgão competente para decidir sobre a perda ou restrição, ou
não, de incentivos concedidos pelo Poder Público;
XI – indicação ao órgão competente para decidir sobre a perda ou suspensão, ou
não, da participação em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de
créditos;
XII – redução de atividades geradoras de poluição de acordo com os níveis
previstos na licença;
XIII – prestação de serviços à comunidade.
Art. 12. As infrações ambientais classificam-se:
I – leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante;
II – graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante;
III – gravíssimas, aquelas em que for verificada a existência de duas ou mais
circunstâncias agravantes.

§ 1° – Quando o infrator praticar simultaneamente duas ou mais infrações ser-lheão aplicadas cumulativamente as penas a elas cominadas.
§ 2° – Para configurar a infração, basta à comprovação do nexo causal entre a
ação ou omissão do infrator e o dano.
Art. 13. A advertência será aplicada sempre por escrito e única e exclusivamente
nas infrações leves.
Art. 14. A penalidade de multa será imposta, observados os seguintes limites:
I – de 250 a 7.500 vezes o valor nominal da UPF-PA, nas infrações leves;
II – de 7.501 a 50.000 vezes o valor nominal da UPF-PA, nas infrações graves; e
III – de 50.001 a 1.500.000 vezes o valor nominal da UPF-PA, nas infrações
gravíssimas.
§ 1º - A multa será recolhida considerando-se o valor nominal da UPF-PA à data
de seu efetivo pagamento.
§ 2º - Ocorrendo a extinção da UPF-PA, adotar-se-á, para efeitos deste artigo, a
unidade ou índice que a substituir.
§ 3º - Nos casos de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta
corresponderá ao dobro e ao triplo, respectivamente, daquela imposta anteriormente.
§ 4º - Na hipótese de infração continuada, que se caracteriza pela permanência
da ação ou omissão inicialmente punida, poderá ser imposta multa diária de 150 a
150.000 vezes o valor nominal da UPF-PA.
§ 5° – A multa diária incidirá durante o período de 30(trinta) dias corridos, contados
da data de sua imposição, salvo se antes cessar o cometimento da infração.
§ 6º - Constatada a ineficácia da multa, ainda que aplicada no valor máximo,
poderá ser aumentada até três vezes, levando-se em consideração o valor da vantagem
econômica auferida, sem prejuízo de aplicação da regra contida no § 3º.
Art. 15. As penalidades previstas nos incisos II a XIII, do art. 11 deste Decreto, serão
aplicadas independentemente das multas.
Art. 16. Em caso de reincidência, em se tratando de empresa, dentre outras sanções
e penalidades previstas, o infrator será enquadrado no inciso V do artigo 20 do Decreto
Federal nº 6.514, de 22/07/2008.
Art. 17. Nos casos em que o infrator comprometer a estrutura da sumaumeira,
gerando posteriormente a supressão da mesma, além das penalidades estabelecidas no
artigo11, o mesmo será obrigado a repor o indivíduo arbóreo comprometido.
Parágrafo Único - A reposição que se refere o Caput deste artigo somente poderá
ser realizada por meio de semeadura e/ou por muda. Os responsáveis serão obrigados ao
imediato replantio do número de árvore igual ao dobro das abatidas, em terreno próximo ao

da árvore que foi suprimida e/ou em área determinada pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Econômico (SEMADE).
Art. 18. A poda somente poderá ser autorizada no primeiro semestre, pois a
árvore é de baixa regeneração natural. Levando em consideração que a floração ocorre
no período de julho a setembro e a frutificação de setembro a novembro.
Art. 19. A poda drástica somente será admitida como medida preparatória para a
supressão do indivíduo arbóreo, incluindo o seu destocamento, ou em caso de
comprometimento da segurança da população.
Parágrafo Único - A poda citada no Caput deste artigo só poderá ser realizada
mediante vistoria e laudo técnico e fotográfico.
Art. 20. O Município, através da SEMADE, por meio de seu departamento de
proteção ambiental, poderá, antecipadamente, com a devida notificação e anuência do
proprietário do terreno em que se encontre alguma árvore da espécie supracitada, adentrar
ao terreno para coleta de informações, para visitação e/ou atividade relacionada à
educação ambiental.
Art. 21. O pedido de tombamento será notificado por escrito ao proprietário do bem
histórico/cultural objeto daquele instituto jurídico. No caso de recusa em dar ciência à
notificação, ou quando não se localizar o proprietário, a notificação será publicada
imediatamente no Diário Oficial do Município e/ou em um jornal de grande circulação no
Município, e será inscrito no respectivo Livro de Registro.
Art. 22. No caso de Tombamento, à requerimento do proprietário, ou de qualquer
munícipe, poderão ser indeferidos pelos conselheiros do Conselho Municipal de Meio
Ambiente (COMAM) com fundamento em parecer técnico, caso em que caberá recurso ao
mesmo conselho.
Parágrafo Único - O pedido de tombamento será instruído com documentação e
descrição necessárias para a individualização do bem.
Art. 23. O tombamento compulsório se fará de acordo com o seguinte processo:
I - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico
notificará o proprietário para anuir ao tombamento, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a
contar do recebimento da notificação, ou para, se o quiser impugnar, oferecer dentro do
mesmo prazo as razões de sua impugnação;
II - No caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado, que é
improrrogável, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico
proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de seu
recebimento. Dessa decisão não caberá recurso;
III - Se a impugnação for oferecida, dentro do prazo assinado, será o processo
remetido ao Conselho Municipal Meio Ambiente (COMAM), que dará decisão a respeito,

dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento. Dessa decisão não
caberá recurso.
Art. 24. Se a decisão do COMAM for contrária ao tombamento, imediatamente
serão suspensas as limitações impostas pelos artigos 7º e 8º do presente decreto.
Parágrafo Único - O não deferimento do tombamento do indivíduo arbóreo que se
trata o caput deste artigo, não isenta o proprietário de solicitar as autorizações necessárias
para a poda ou supressão de qualquer indivíduo arbóreo. Devendo assim ser observada a
legislação ambiental pertinente ao assunto.
Art. 25. Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA, 29 DE OUTUBRO DE 2019.

PAULO SÉRGIO MATOS DE ALCÂNTARA
Prefeito Municipal de Barcarena

