
LEI Nº 559 
DE 08 DE JULHO DE 2010 

 
Dispõe sobre o Projeto uma Criança uma 
Árvore. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 

BAHIA: 
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte  
 
LEI. 
 
Artigo 1º – Fica instituído no Município de Conceição do Coité o “Projeto uma 

Criança uma Árvore”, constituído pelo fornecimento de uma muda de árvore, frutífera ou 
não, a cada nascimento em maternidade local de filhos de pais residentes neste município para 
ser plantada em local apropriado. 

 
Artigo 2º - A muda de árvore será fornecida pelo Município através da Secretária 

de Agricultura e Meio Ambiente, observada a disponibilidade da Prefeitura Municipal, sendo 
entregue ao pai ou à mãe da criança em até 60 (sessenta) dias após o seu nascimento. 

 
§ 1º - Fica a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, responsável em realizar 

palestras educativas sobre a necessidade de se plantar árvores. 
 
§ 2º - A secretária de Agricultura e Meio Ambiente divulgará um calendário com 

horário, local e data das palestras. 
 
§ 3º - A entrega das árvores deverá ser feita na residência dos pais da criança. 
 
Artigo 3º - A muda de árvore será plantada em local escolhido pelos pais das 

crianças observadas as regras próprias de urbanismo da legislação vigente ou sugerido pelo 
órgão competente da Prefeitura Municipal. 

 
Artigo 4º – Os Poderes constituídos no Município, se necessário, solicitarão 

mensalmente aos Cartórios de Registro Civil da Comarca, listagem dos nascimentos ocorridos 
a fim de possibilitar o cumprimento da presente Lei. 

 
Artigo 5º – As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 

conta de verbas próprias consignadas em orçamento. 
 
Artigo 6º - Esta lei entrará em vigor em 1º de julho de 2012. 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 
Conceição do Coité, 08 de julho de 2010. 

 
 

RENATO SOUZA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 


