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LEI N° 3.794, DE 27 DE AGOSTO DE 2019 

 

ALTERA OS ARTIGOS 8º, 9º E 11 DA LEI 

MUNICIPAL Nº 2.626, DE 04 DE 

SETEMBRO DE 2007, QUE “DISPÕE 

SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA 

PODA, SUPRESSÃO E TRANSPLANTE DE 

ESPÉCIMES VEGETAIS EM 

CONSONÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL 

Nº 2.590, DE 08/01/2007 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelo art. 73, IV da Lei Orgânica, FAZ SABER, que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

 

L E I 

 

Art. 1º Os artigos 8º, 9º e 11 da Lei Municipal nº 2.626, de 04 de setembro 

de 2007 passam a contar com a seguinte redação: 

 

Art. 8º A supressão de vegetais, nativos ou exóticos, será autorizada 

pela Coordenadoria de Meio Ambiente através da expedição de 

documento denominado Autorização Especial de Remoção Vegetal 

(AERV). 

 

§ 1º Somente será expedida Autorização Especial de Remoção Vegetal 

mediante manifestação técnica do órgão ambiental municipal. 

 

§ 2º Constatada a existência de vegetais em situação de risco de queda 

ou quando seu estado fitossanitário justificar, localizados em terrenos 

privados, poderá o proprietário ser notificado para suprimi-lo. 

 

§ 3º O pedido de supressão deve ser solicitado via processo 

administrativo de acordo com o Termo de Referência do órgão 

ambiental municipal. 

 

§ 4º Caso a propriedade possua 8 (oito) ou mais exemplares vegetais 

requeridos para supressão, deverá ser encaminhado, juntamente ao 

pedido requisitando o corte, Laudo Técnico de profissional legalmente 

habilitado, de acordo com Termo de Referência do órgão ambiental 

municipal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica do 

mesmo. 

 

§ 5º Independe de autorização a supressão de espécimes isolados e não 

constituintes de formação florestais do gênero Citrus, desde que 

localizados em área particular da zona urbana e fora dos limites de 

Área de Preservação Permanente (APP), estabelecidos pela legislação 

vigente. 

 

§ 6º Independe de autorização a supressão de exemplares dos gêneros 

Eucalyptus e Pinus, consideradas espécies exóticas invasoras, sendo o 

Pinus enquadrado na Categoria 2 da Portaria SEMA nº 79/2013, para 

supressão de exemplares isolados ou agrupamentos conformados pela 

regeneração espontânea. 

 

[...] 

 

Art. 9º O transplante de vegetais, nativos ou exóticos, será autorizado 

pela Coordenadoria de Meio Ambiente através da expedição de 

documento denominado Autorização Especial de Transplante Vegetal 

(AETV).  

 

§ 1º Somente será expedida Autorização Especial de Transplante 

Vegetal mediante manifestação técnica do órgão ambiental municipal. 

 

 

 

§ 2º O pedido de transplante deve ser solicitado via processo 

administrativo de acordo com o Termo de Referência do órgão 

ambiental municipal, sendo acompanhado de Laudo Técnico de 

profissional legalmente habilitado, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica do mesmo. 

 

§ 3º Quando o plantio ocorrer em propriedade diversa daquela do 

requerente, o projeto de transplante deverá ser acompanhado de 

anuência do proprietário. 

 

§ 4º Quando o plantio ocorrer em área pública, o local deverá ser 

aprovado previamente pelo órgão ambiental municipal. 

 

§ 5º O local de destino do vegetal, incluindo passeio, meio-fio, redes de 

infraestrutura, canteiros, vegetação e demais equipamentos públicos, 

deverão permanecer em condições adequadas após o transplante, 

obrigando-se o responsável pelo procedimento a sua reparação e/ou 

reposição em caso de danos decorrentes do mesmo. 

 

§ 6º O transplante deverá ser executado no mesmo dia da retirada do 

vegetal de seu local de origem. 

 

§ 7º A data e horário da realização do transplante deverá ser 

comunicada à órgão ambiental municipal com pelo menos 05 (cinco) 

dias úteis de antecedência. 

 

§ 8º No caso de alteração das condições do vegetal, inclusive sua morte, 

o responsável técnico deverá apresentar relatório informando as 

prováveis causas das alterações e propostas de medidas mitigatórias. 

 

§ 9º Independe de autorização o transplante de espécimes isolados e não 

constituintes de formação florestais do gênero Citrus, desde que 

localizados em área particular da zona urbana e fora dos limites de 

Área de Preservação Permanente (APP), estabelecidos pela legislação 

vigente. 

 

§ 10 Independe de autorização o transplante de exemplares dos gêneros 

Eucalyptus e Pinus, consideradas espécies exóticas invasoras, sendo o 

Pinus enquadrado na Categoria 2 da Portaria SEMA nº 79/2013, para 

supressão de exemplares isolados ou agrupamentos conformados pela 

regeneração espontânea. 

 

[...] 

 

Art. 11. A poda de vegetais, nativos ou exóticos, será autorizada pela 

Coordenadoria de Meio Ambiente através da expedição de documento 

denominado Autorização Especial de Poda Vegetal (AEPV). 

 

§ 1º Somente será expedida Autorização Especial de Poda Vegetal 

mediante manifestação técnica do órgão ambiental municipal. 

 

§ 2º O pedido de poda de espécies consideradas imunes ao corte no Rio 

Grande do Sul deverá ser acompanhado de Laudo Técnico de 

profissional legalmente habilitado, de acordo com o Termo de 

Referência do órgão ambiental municipal, acompanhado de Anotação 

de Responsabilidade Técnica do mesmo. 

 

§ 3º Não está sujeita à compensação ambiental a poda autorizada, salvo 

manifestação técnica fundamentada do órgão ambiental municipal ou 

naqueles casos em que a poda ultrapasse 50% (cinquenta por cento) do 

volume de copa ou de raízes exceto, neste caso, quando o estado 

fitossanitário do vegetal justificar a intervenção. 

 

§ 4º Nos casos previstos no parágrafo anterior, caberá ao órgão 

ambiental municipal definir a quantidade de mudas para compensação. 

 

§ 5º Cabe ao proprietário do imóvel onde se situa o vegetal a faculdade 

de requerer a Autorização Especial de Poda de Vegetal, com exceção de 
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vizinho interessado, que poderá fazê-lo nos casos em que os galhos a 

serem podados adentrarem em sua propriedade e a execução da poda 

puder ser realizada do imóvel deste. 

 

§ 6º Independe de autorização a poda de espécimes isolados e não 

constituintes de formação florestais do gênero Citrus, desde que 

localizados em área particular da zona urbana e fora dos limites de 

Área de Preservação Permanente (APP), estabelecidos pela legislação 

vigente. 

 

§ 7º Independe de autorização a poda de exemplares dos gêneros 

Eucalyptus e Pinus, consideradas espécies exóticas invasoras, sendo o 

Pinus enquadrado na Categoria 2 da Portaria SEMA nº 79/2013, para 

supressão de exemplares isolados ou agrupamentos conformados pela 

regeneração espontânea. 

 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Jerônimo, 27 de agosto de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

Edital n.º 027/2019   

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições, visando a 

contratação de pessoal por prazo determinado para desempenhar funções de 

Monitor, a ser lotado no Abrigo Municipal Nélio Steigleder, amparado em 

excepcional interesse público devidamente reconhecido por intermédio da 

Lei Municipal n.º 3795 de 27/08/2019, com fulcro no art. 37, IX, da 

Constituição da república, e arts. 88 a 192 da Lei Municipal n.º 1875/2001, 

aproveita a classificação constante na Homologação do Resultado Final do 

Processo Seletivo Edital n.º 020/2019.  

São Jerônimo, 02 de setembro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

Edital n.º 028/2019   

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições, visando a 

contratação de pessoal por prazo determinado para desempenhar funções de 

Operador de Retroescavadeira, a ser lotado na Secretaria Municipal da 

Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, amparado em excepcional interesse 

público devidamente reconhecido por intermédio da Lei Municipal n.º 3797 

de 27/08/2019, com fulcro no art. 37, IX, da Constituição da república, e 

arts. 88 a 192 da Lei Municipal n.º 1875/2001, aproveita a classificação 

constante na Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Edital 

n.º 016/2019. 

São Jerônimo, 02 de setembro de 2019. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EXCLUSIVO P/ME E EPP 

Pregão Presencial/SRP nº 104/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, torna público, 

que se encontra aberta a Licitação: Pregão Presencial/SRP nº 104/19-Tipo: 

Menor preço - Objeto: SRP/EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL 

DIGITAL (RE.NFG), conforme anexo I. Data de Abertura:  13/09/2019, às 

10:00 horas. O Edital poderá ser retirado no seguinte endereço eletrônico: 

www.saojeronimo.rs.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas junto 

ao Dep. De Licitações, na Rua Cel. Soares de Carvalho n. º 558 – São 

Jerônimo -  Fone: (51) 3651-1744 - Ramal 228 – e-mail: 

licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br.  

São Jerônimo, 02 de setembro de 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

TERCEIRO DE RESCISÃO 

CONTRATO: 199/2018 

MODALIDADE: PP 114/2018 

PROCESSO ADM: 678/2018 

CONTRATADA: J.L. EISENBERGER E CIA LTDA 

OBJETO: RESCISÃO DE CONTRATO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Clausula decima segunda e no art. 79, inciso II, 

da Lei nº 8.666/93 

DATA: 8 DE AGOSTO DE 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

CONTRATO: 179/2018 

MODALIDADE: DISPENSA 173/2018 

PROCESSO ADM: 575/2018 

CONTRATADA: VISAO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 

OBJETO: prorrogação de prazo por mais 12 meses a partir de 02/07/2019 

encerrando em: 02/07/2020. 

FUNDAMENTO LEGAL: disposições legais contidas no artigo 57, inciso II 

e artigo 65, parágrafo oitavo da Lei Federal 8.666/93 

DATA: 14 DE JUNHO DE 2019 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

CONTRATO: 014/2019 

MODALIDADE: INEX  008/2019 

PROCESSO ADM: 028/2019 

CONTRATADA: EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTE LTDA 

OBJETO: O termo Aditivo consiste no aumento do valor da passagem em 

virtude dos reajustes de 7,01% concedidos pela METROPLAN a partir   de 

01 de junho de 2019. Valor mensal de 1.710 para 1.830. 

FUNDAMENTO LEGAL: nas disposições legais contidas no artigo 65, 

parágrafo oitavo, da Lei Federal 8.666/93. 

DATA: 24 DE JUNHO DE 2019. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 
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