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LEI N 2  1348/2014 

"Dispõe sobre a utilização de madeira de origem comprovada para obras e serviços de natureza pública ou 

privada". 

A Prefeita Municipal de Rubinéia, CLEVOCI CARDOSO DA SILVA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e, ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 12  — Fica estabelecido a utilização de madeira legalizada em obras e serviços de natureza pública ou 

privada no âmbito do município de Rubineia. 

Art. 29  — Fica estabelecido que na emissão do alvará de construção conste a obrigatoriedade do uso de 

madeira legalizada e de origem comprovada para a obtenção do "HABITE-SE". 

Art. 32  — Fica estabelecido que no documento de solicitação do "HABITE-SE" deverá obrigatoriamente ser 

anexada uma cópia da nota fiscal da compra da madeira nativa com o DOF (Documento de Origem Florestal). 

Art. 49 - As contratações de obras e serviços realizados no âmbito da administração do município de Rubineia 

que utilizem produtos e subprodutos de origem florestal deverão contemplar no processo licitatório de que 

os referidos produtos sejam adquiridos de pessoas jurídicas cadastradas no CADMADEIRA. 

§ 19. O Projeto Básico e o Projeto Executivo de obras e serviços de engenharia que envolvam o emprego de 

produtos e subprodutos florestais deverão ser expressos a respeito do tipo de madeira que será utilizada. 

§ 22. O edital de licitação de obras e serviços de engenharia deverá estabelecer, para a fase de habilitação, 

entre os requisitos de qualificação técnica, a exigência de apresentação pelos licitantes de declaração de 

compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa adquiridos de pessoa 

jurídica devidamente cadastrada no CADMADEIRA, conforme modelo constante do Anexo I a esta Lei. 

Art 52  - Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - produto de madeira de origem nativa: madeira nativa em toras, toretes, postes não imunizados, 

escoramentos, palanques roliços, dormentes, estacas e mourões, achas e lascas, pranchas, pranchões, bloco 

ou file, tora em formato poligonal; 

II - subproduto de madeira de origem nativa: madeira nativa serrada sob qualquer forma, faqueada ou em 

lâminas; 

III - CADMADEIRA: Cadastro Estadual das Pessoas Jurídicas que comercializam, no Estado de São Paulo, 

produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira — CADMADEIRA instituído pelo Decreto Estadual 

n2. 53.047, de 2 de junho de 2008, e administrado em meio eletrônico pela Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente. 

Art. 62  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Prefeitura Municipal de Rubi ic , 16 de Setembro de 2014. 

CLEVOCI CARDOSO DA SILVA 

Prefeita Municipal 
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