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LEI COMPLEMENTAR N.º 060/2009 
 

Estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e 
subprodutos de madeira de origem nativa e dá outras providências. 

APARECIDO GOULART, Prefeito Municipal de 
Rubinéia, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais... 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprova e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei. 

 
CONSIDERANDO ser competência do município, controlar e fiscalizar 
obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta 
ou indiretamente, possam causar degradação ao meio ambiente, 
adotando as medidas preventivas ou corretivas pertinentes; 

CONSIDERANDO o volume de produtos e subprodutos de madeira de 
origem nativa utilizado em obras e serviços de engenharia contratados 
pelo Poder Público Municipal, oriundos especialmente da região 
amazônica, como também do cerrado; 

CONSIDERANDO a alta taxa de desmatamento e, ainda, a necessidade 
de contenção das atividades ilegais e de valorização das atividades 
decorrentes do manejo florestal sustentável; 

CONSIDERANDO que o art. 46 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998, considera crime ambiental receber ou adquirir, para 
fins comerciais ou industriais, madeira, lenha e outros produtos de 
origem vegetal sem exigir a exibição da licença do vendedor, outorgada 
pela autoridade competente, sem munir-se da via que deverá 
acompanhar o produto até o final do seu beneficiamento; 

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar os instrumentos de 
controle do uso legalmente permitido dos produtos e subprodutos 
florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia 
contratados pelo Município de Rubinéia, 

Art. 1º Os fornecedores de produtos e subprodutos de origem nativa da 
flora brasileira, deverão estar cadastrados e regulares no CAD Madeira para participação de 
licitações das obras públicas do Município de Rubinéia. 

Art. 2º Para fins desta lei complementar, considera-se: 

I. produto de madeira de origem nativa: madeira nativa em toras, 
toretes, postes, escoramentos, palanques roliços, dormentes, mourões, achas, lascas e 
lenha; 

II. subproduto de madeira de origem nativa: madeira nativa serrada sob 
qualquer forma, laminada, aglomerada, prensada, compensada, em chapas de fibras, 
desfolhada, faqueada e contraplacada: 

III. procedência legal: produtos e subprodutos de madeira de origem 
nativa, decorrentes de desmatamentos autorizados ou de manejo florestal aprovados por 
órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, 
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com autorização de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

Art. 3º Os servidores e empregados públicos que não atenderem às 
determinações desta lei complementar, estarão sujeitos à aplicação das sanções 
administrativas pertinentes. 

Art. 4º As normas e procedimentos estabelecidos nesta lei complementar 
aplica-se à Administração Pública Direta e, no que couber, à Indireta. 

Art. 5º Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Rubinéia, 01 de outubro de 2009. 

 

 

 

APARECIDO GOULART 

                                                      Prefeito Municipal 

 
 
Registrada em livro próprio e publicada por afixação em local público de costume 
na mesma data, nos termos do art. 79 da Lei Orgânica Municipal. 
 
 

 
ANTONIO CARLOS MARTINS SOARES 

Chefe de Gabinete 

 


