
-..,, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 

L E I N° 4408/2017 

EMENTA: Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a instituir o Projeto "Nasce 
uma Crianca, Planta-se uma Arvore" e 
da outras providencias. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GARANHUNS, no uso de suas 
atribuicoes legais, taco saber que a carnara dos vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no Municipio de 
Garanhuns, o Projeto "Nasce uma Crianca, Planta-se uma Arvore", sendo 
que o municipio fica autorizado a fornecer, gratuitamente, uma muda de arvore, 
frutffera ou nae, oriunda do horto municipal, a cada nascimento em 
maternidade localizada no Municipio, cujos pais residam em Garanhuns. 

§ 1 ° A mud a de arvore fornecida, conforme o · disposto no caput 
deste artigo, e observada a disponibilidade do Poder Executivo, sera entregue 
aos pais, adotantes ou responsaveis da crianca, em ate 60 (sessenta) dias 
apes o seu nascimento. 

§ 2° A muda de arvore sera plantada em local apropriado e 
escolhido pelos pais, adotantes ou responsaveis da crianca, observadas as 
regras pr6prias de urbanismo, constantes na leqislacao vigente ou sugerida 
pelo orqao competente do Poder Executivo. 

§ 3° Cada crianca participante do plantio de muda podera receber 
um certificado com o termo de adocao de arvore plantada ou uma carteirinha 
denominada "Amigo Protetor da Natureza". 

§ 4° 0 Poder Executive, atraves dos setores competentes, podera 
realizar ampla divulqacao desta Lei, inclusive com panfletagem, que podera ser 
distribuida pelas unidades publicas de atendimento a sauce, em especial as 
maternidades existentes no Municipio. 
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Art. 2° Os Poderes constituidos no Municipio poderao solicitar, 
mensalmente, nos Cart6rios de Registro Civil da Comarca, listagem dos 
nascimentos ocorridos, a fim de possibilitar o cumprirnento da Lei. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, 

PALACIO CELSO GALVAO, em 17 de julho de 2017. 

�- 

;:(�Re�to 
Prefeito 

2 


	image_002.pdf (p.2)

