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Ao Senhor

Abner Rodrigues de Moraes Rosa

DD.  Presidente da Camara  Municipal de Jacaref / SP

Assunto: Mensagem de Veto ao Projeto de Lei (Lei n° 6274/2019)

Senhor Presidente:

Comunico  ao  Senhor que,  nos  termos  do  §  1° do  artigo 43  da  Lei  Organica

do   Municipio  (Lei   n°  2.761,   de  31.03.90),   existem   raz6es  impeditivas  para   outorga  da

saneao integral do Projeto da  Lei  n° 005/2019,  que "Disp6e sobre os procedimentos para o

licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  e  atividades  de  impacto  local  no  ambito  do

Municipio de Jacarei,  cria o Fundo Municipal de  Meio Ambiente e da outras providencias".

Restituimos,  dessa  forma,   a  mat6ria  vetada  ao  reexame  dessa   E.   Casa

Legislativa,    cujos    nobres   Vereadores   conscientes   da    responsabilidade   de   que   sao

imbuidos, saberao melhor refletir.

Respeitosamente,

i±rd:E-:AT=i=A
Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tr6s Poderes,  73 -2° andar- Centre - Jacarel-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@iacarei.sp.gov.br
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MENSAGEM DE VETO AO PROJETO DE LEI REFERENTE A0 PROCESSO

N.a 05, DE 29.03.2019 DA CAIVIARA MUNICIPAL DE JACAREi

(LEI  N.0 6.274/2019)

Apesar    da     nobre    justificativa    apresentada    pelo     legislador

municipal,   existem   raz6es   que   impedem   a   outorga   da   sangao   integral   ao

Projeto de  Lei  do Executivo n° 005/2019  (Lei  n° 6.274/2019),  sendo  necessario

veto  a  Emenda  Parlamentar  n°  01,  em  razao  da  contrariedade  ao  interesse

pdblico.

0 Projeto de Lei em questao disp6e sobre os procedimentos para

o  licenciamento  ambiental  de  empreendimentos  e  atividades  de  impacto  local

no ambito do  Municipio de  Jacarei,  bern como cria  o  Fundo  Municipal de  Meio

Ambiente.

Trata-se de  propositura  que visa disciplinar os  procedimentos de

licenciamento   ambiental   de   competencia   do   Poder   Pdblico   Municipal,   nos

termos   e   limites   fixados   pela   Lei   Complementar   n°   140/2011    e   demais

normativas  vjgentes,  de  forma  a  se  promover  o  desenvolvimento  econ6mico

sustentavel,  compativel  com  a  preservaeao  da  natureza  e  o  bern-estar  da

populagao no curto, m6dio e longo prazos.

Ocorre que a  Emenda  n° 01  comete equivoco,  ao incluir no artigo

35,  entre as disposig6es contrarias  revogadas pela propositura,  a Lei  Municipal

n°  2.811/1990,  que  trata  de  exploragao  mineral  no  territ6rio  de  Jacarei,  uma

vez que a referida Lei nao trata de licenciamento ambiental.

Prape dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov br
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De  fato,   o   regime  juridico  da   exploragao   mineral   em   territ6ri:hTr\?`r=!

nacional  apresenta  grande  complexidade,  uma  vez  que,  alem  de  disciplinar

atividades de potencial impacto ambiental e urbano,  disp6e acerca de bens da

Uniao,   conforme   pressup6e   o   art.   20,   IX,   da   Constituigao   Federal.   Nesse

sentido,  a  autorizagao  para  o  exercicio  das atividades  minefarias envolve  uma

serie de atos e procedimentos de competencia de todos os entes da federagao.

No caso de  Jacarei,  envolve  atos de  competencia  da  Uniao,  por

meio   da   concessao   do   direito   de   exploraeao   da   jazida;   do   Estado,   ente

competente  para  promover  o  licenciamento  ambiental,  conforme  deliberag6es

normativas   do   Conselho   Estadual   de   Meio   Ambiente   (Consema);   e   do

Municipio,   que   tern   atribuieao   definida   pela   legislagao   federal   para   emitir

licenea especifica para a atividade,  para fins de expedieao de diretrizes de uso

do solo municipal.

Dessa  forma,  necessario  esclarecer  que  a  Lei  n°  2.811/1990,  a

qual  a  Emenda  n° 01  prop6e  revogar.  nao trata de  licenciamento ambiental.  0

referido diploma  legal trata,  sim,  da  licenea especifica expedida  pelo Municipio,

cujo fundamento  se  encontra  na  Lei  Federal  n° 6.567,  de  24  de  setembro  de

1978, que disp6e sobre o regime especial  para exploragao e o aproveitamento

das substancias minerais.

Conforme  previsto  no  art.   3°  da   Lei   Federal   n°  6.567/1978,   no

caso  de  atividades  e  empreendimentos  minerarios,  o  "licenciamento  depende

da obtengao,  pelo interessado, de licenea especifica,  expedida pela autoridade

administrativa  local,   no  municipio  de  situagao  da  jazida,  e  da  efetivaeao  do

competente  registro  no  Departamento  Nacional  da  Produgao  Mineral  (DNPM),

do  Ministerio das Minas e  Energja,  mediante  requerimento cujo processamento

sera disciplinado em  portaria do  Diretor-Geral desse 6rgao,  a ser expedida  no

prazo de 60 (sessenta) djas da publicagao desta Lei".

•:-`*-.:.:.`..`
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de licenga especifica para mineragao,  de competencia da autoridade local, e o

registro   para   outorga   da   concessao   do   direito   de   exploragao   da   jazida,

procedimento  exclusivo  do  Poder  Executivo  Federal,  hoje  atribuido  a  Agencia

Nacional  de   Mineragao   (ANM),   antigo   Departamento  Nacional  de  Produgao

Mineral  (DNPM).

Assim, embora faea refetencia a expressao "ljcenga", o dispositivo

em  questao  nao  trata  de  licenga  ambiental,  e  sim  da  licenga  especifica  de

mineragao  cuja  expedigao  e  de  competencia  do  Municipio,  conforme  preve  o

art.  3° da Lei Federal n° 6.567/1978.

Em que pese a nobre intengao do vereador, a revogaeao da Lei n°

2.811/1990 geraria  inseguranga juridica  para  o  Municipio  de Jacarei e  para  os

pr6prios    empreendedores    da    mineragao,    uma    vez    que    as    normativas
municipais que regulamentam a atividade deixariam de vigorar, criando ddvidas

e impasses nos procedimentos administrativos em andamento.

Da  mesma  forma,  traria  risco  ambiental  a  toda  a  populaeao  de

Jacarei,  pois em tese  revogaria os  limites e  restrie6es definidos pela  legislagao

municipal  para  o  exercicio  da  atividade  mineraria  em  territ6rio  municipal,  em

especial na area urbana.

Dessa  forma,  entendemos  que,  diante  da  complexidade  e  dos

potenciais jmpactos ao  meio ambiente,  a materia  precisaria ser apresentada e

discutida em f6rum apropriado,  por meio de projeto de lei pr6prio,  com a devida

participagao da populagao,  em atendimento ao principio da gesfao democratica

da  cidade,  consubstanciado  no  art.  2°,11,  da  Lei  Federal  n°  10.257,  de  10  de

julho de 2001, o Estatuto da Cidade.

-~:----,`.I.
Praea dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centre -Jacarersp
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Por  fim,  importante  esclarecer  que,  quanto  ao  ac6rdao  proferido    -`T~+`

pelo  Egfegio  Tribunal  de  Justiga  do  Estado  de  Sao  Paulo,  em  sede  da  Agao

Direta   de   lnconstitucionalidade   n°   2211306-55.2017.8.26.0000,   movida   pelo

Ministerio  Pdblico  Estadual,  o  qual  reitera  a  incompetencia  do  Municipio  para

legislar  acerca   da  mat6ria  minefaria,   como  bern  pontuou     a  Secretaria  de

Assuntos       Juridicos       da       Camara       Municipal,       em       seu       Parecer

n°161/2019/SAJ/JACC,   ressaltamos  que  a   Lei   Municipal   n°  2.811/1990   nao

invade  competencia  federal  ou  estadual.  Apenas  regulamenta  a  competencia

municipal  para  expedieao  da  licenga especifica,  nos termos  e  limites  previstos

pelo ordenamento juridico brasileiro,

Portanto,  em  razao  da  contrariedade  ao  interesse  pdblico,   nao

existem   condig6es   que   permitam   a   sangao   integral   ao   Projeto   de   Lei   n°

005/2019  (Lei  n° 6.274/2019).

Essas  sao  as  raz6es  que  me  levaram  a  vetar  o  artigo  35  do

Projeto   de   Lei   n°   005/2019   (Lei   n.a  6.274/2019),   as   quais   ora   submeto   a

elevada apreciagao dos Senhores Vereadores.

Gabinete do Prefeito, 29 de maio de 2019.

`---i±J¥A=ANA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tr6s Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacaiei-SP
Telefone:  (12)  3955-9111  -Fax:  (12)  3961-1092  -gablnete@jacarei.sp.gov.br
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ambiental  de empreendimentos  e  atividades  de  impacto
local  no  ambito  do  Nlunicipio  de  Jacarel,  cria  o  Fundo
Nlunicipal de Meio Ambiente e d5 outras providencias.

•.`..,

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREi,  USANDO  DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SA0 CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL  APROVOU   E   ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.  1°   Ficam estabelecidas as normas e procedimentos para o licenciamento

ambiental  de  empreendimentos  e  atividades  de  impacto  local  no  Municipio  de  Jacarei,  no

exercicio da competencia municipal definida pela legislagao federal e estadual.

Pafagrafo  dnico.  Para fins  desta  Lei,  entende-se como  impacto  local  aquele

que diretamente nao ultrapasse os limites do territ6rio do Municipio.

CAPITULO I

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art.  2°   0  Municipio,  por meio da  Secretaria de Meio Ambiente,  concedera  as

licengas ambientais relativas a empreendimentos e atividades que sejam capazes de efetiva

ou potencialmente, gerar impacto ambiental local direto, nos termos da Lei Complementar n°

140,  de  8  de  dezembro  de  2011,  resolug6es  do  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  -

CONAMA,  deliberae6es  normativas do Conselho Estadual do Meio Ambiente -CONSEMA -

e demais leis e normas correlatas.

PRAqu  Dos  TREs  PoDEREs,  74  -CENTRo  -JACAREl/SP  -CEP'  12.327-9ol  -TEL  .  (ol2)3955-22oo  -www.iacarei.so.Ieg.br
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Pafagrafo  tlnico.   A Secretaria de Meio Ambiente disponibilizara ao Conselho

Municipal   de   Meio   Ambiente   do   Municipio   de   Jacarei   e   a   sociedade   os   pedidos   de

concessao e renovagao de licenciamento para atividades de impacto local.

Art.  30    Os  procedimentos  constantes  desta  Lei  serao  de  competencia  da

Secretaria  de  Meio  Ambiente,  t5rgao  responsavel  pelo  licenciamento  ambiental  municipal,

sendo   o   Conselho   Municipal   de   Meio   Ambiente   do    Municipio   de   Jacarei   o   6rgao

encarregado par fiscalizar os procedimentos e garantir plena participagao da sociedade.

Art. 4°   A localizaeao,  concepgao,  constru¢ao,  instala?ao,  ampliagao,  reforma,

modificaeao,  operaeao  ou  desativagao  de  empreendimentos  ou  atividades  utilizadoras  de

recursos  ambientais  ou   aquelas  que,   par  qualqiler  forma,   possam  causar  degradagao

ambiental dependerao de pfevio licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente.

§ 1°   Estao sujeitos ao licenciamento ambiental municipal os empreendimentos

e   atividades   relacionados   nas   normativas   expedidas   pelo   Conselho   Estadual   do   Meio

Ambiente - CONSEMA -,  quando considerados de impacto  local,  bern como aqueles que o

Estado delegar ao Municipio.

§   2°     0   Poder  Executivo  podera,   por  Decreto  e  ap6s  ouvir  a  Conselho

Municipal de  Meio Ambiente,  relacionar outras atividades ou empreendimentos de interesse

local que nao estejam previstos em deliberaeao normativa do CONSEMA`

Art. 50  Para fins desta Lei, entende-se por:

I  -  Licenga  Ambiental  Ptevia  -  LP:  a  ser  concedida  na  fase  preliminar  do

planejamento  do  empreendimento  ou  atividade,  aprovando  sua  localizagao  e  a  concepeao

PRACA  cos  TREs  pOOEREs,  74  -CENTBO  -jACAREi/sp  -cEp:   12.327-9oi  -TEi. .  (oi2)3955-22co  -www.iacarei.sO.leg.br
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da proposta e estabelecendo os requisitos basicos e condicionantes a  serem atendidos nas

pr6ximas fases de licenciamento;

11   -   Licen€a   Ambiental   de   lnstalaeao   -   Ll:   que   autoriza   a   instalagao   do

empreendimento  ou  atividade,  de  acordo  com  as  especificae6es  constantes  nos  planos,

programas  e  projetos  aprovados,   incluindo  as  medidas  de  controle  ambiental  e  demais

condicionantes:

111   -   Licenea  Ambiental  de   Operaeao  -   LO:   que   autoriza   a   operagao  do

empreendimento ou  atividade ap6s a verificaeao do efetivo cumprimento do que consta  nas

liceneas  anteriores,  com  as  medidas  de  controle  e  as  condicionantes  necessarias  para  a

operagao;

lv  -  Estudos  Ambientais:  todos  e  quaisquer estudos  exigidos  pela  Secretaria

de   Meio   Ambiente   ao   interessado   relativos   aos   aspectos   ambientais   relacionados   a

localizaeao,   instalaeao,   operagao   e   ampliacao   de   uma   atividade   ou   empreendimento,

apresentados   como   subsidio   para   a   analise   da   licenga   requerida,   tais   como   relat6rio

ambiental,  plano  e  projeto  de  controle  ambiental,  estudo  de  impacto  ambiental,  plano  de

manejo,  plano de  recuperagao de area degradada, analise preliminar de risco,  entre outros,

nos termos da legislagao vigente;

V   -   Autorizaeao   Ambiental:    que   permite   ao    interessado,    mediante    o

preenchimento   de   exigencias   tecnicas   e   legais,   a   realizaeao   de   atividade,   serviap   ou

utiljzagao   de   determjnados   recursos   naturais,    intervengao   em   area   de   preservagao

permanente -APP, supressao de vegeta?ao e corte de arvores isoladas;

VI   -   Parecer  Tecnico  Ambiental  -  PTA:   parecer  tecnico   elaborado   pela

Secretaria  de  Meio Ambiente,  contemplando  a  analise tecnica  do  pedido  de  licenciamento,

devendo ser conclusivo e apresentar recomendaeao sobre a emissao do ato administrativo

cabivel,  seja  autorizagao  ambiental,  licenea  ambiental  ou  indeferimento,  podendo  tamb6m

PRACA  Dos  TREs  Poi)EREs,  74  -CENTRo  -JACAREl/SP  -CEP.   t2,327-sol   -TEL.:  (012)3955-2200  -www.iacarei.so.Ief!.br
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exigir    a    complementagao    ou    adequagao    dos    estudos    ambientais    e    projetos    do

empreendimento para continuidade do processo de licenciamento;

VII  -Termo  de  lndeferimento  -Tl:  termo  expedido  pela  Secretaria  de  Meio

Ambiente  quando  a  obra  ou  atividade  pretendida  nao  atende  aos  requisitos  ambientais

exigidos, conforme fundamentagao t6cnica;

VIIl  -  Termo  de  Compromisso  de  Recuperagao  Ambiental  -  TCRA:  termo

expedido pela Secretaria de  Meio Ambiente onde estarao especificados os compromissos e

condicionantes a serem observados pelo interessado;

IX - Exame  T6cnico  Municipal -  ETM:  quando,  da  avaliagao  inicial do  pedido

de  licenciamento ambiental junto ao Municipio,  for verificado que os  impactos potenciais do

empreendimento  extrapolam  os  limites  da  competencia  municipal,  devefa  ser elaborado  o

Exame Tecnico Municipal,  com posterior encaminhamento do interessado ao 6rgao estadual

ou federal competente.

§   1°     A  Secretaria  de   Meio  Ambiente  definifa,   ap6s  analise   do   potencial

impacto  ambiental  da  obra  ou   empreendimento,   os  estudos  ambientais  pertinentes  ao

respectivo processo de licenciamento, nos termos da legislaeao vigente.

§  2°     As   licengas  ambientais   poderao  ser  emitidas  sucessiva,   isolada  ou

simultaneamente,   conforme   a   natureza,   caracteristicas   e  fase   do  empreendimento   ou

atividade, nos termos do Decreto que regulamenta esta Lei.

§ 3°   Podefa ser concedida licen?a a titulo  precario,  para teste,  previamente a

concessao  da   Licenea  Ambiental  de  Operagao,  em  carater  excepcional  e  devidamente

fundamentada,   que  sera  estabelecida  em   razao  do  periodo   necessario   para   avaliar  a

eficiencia das condie6es,  restrig6es e medidas de controle  impostas ao empreendimento ou

atividade,  nao podendo, em qualquer hip6tese, exceder o prazo de 90 dias.

PRACA  DOs  TREs  pODEriEs,  74  -CENTRO  -JACAPIE"sp  -cEp    12.327-901   -TEL..  (oi2)3955-22oO  -ww.iacarei.sO.leg.br
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§  40     A   licenea   ambiental   nao  suprime   as   demais   aprovae6es,   liceneas,

outorgas ou autorizag6es previstas por Lei ou outros 6rgaos ptlblicos.

§ 5°   0  Termo  de  Compromisso  de  Recuperagao Ambiental - TCRA devefa

prever a elaboragao dos  projetos e respectivas estimativas de custos  pelo  interessado  para

as  medidas  mitigadoras  e  compensat6rias  estipuladas,  com  posterior  homologagao  pela

Secretaria  de  Meio Ambiente,  para fins de compor tltulo  de execucao extrajudicial,  no caso

de nao execueao, sem prejuizo das demais sane6es previstas pela legislagao.

Art. 6°  A Secretaria de Meio Ambiente estabelecefa os prazos de validade de

cada  tipo  de  licenea  ambiental,  levando  em  consideragao  o  porte,  o  potencial  poluidor e  a

natureza do empreendimento ou atividade.

Art.  7°   As  obras  e  empreendimentos  licenciados  terao  prazo  maxjmo  de  2

(dois) anos, confados a partir da data da emissao da Licence Ambiental Pfevia,  para solicitar

a  Licenea Ambiental de  lnsfalagao e o  prazo de 3  (ties) anos  para  iniciar a  implantagao de

suas instalac6es, sob pena de caducidade das licengas concedidas.

Art.  8°   A  Licenga  Ambiental  de  Operagao  tera  prazo  de  validade  de  ate  5

(cinco) anos, a ser estabelecido conforme a natureza e o grau de complexidade da atividade
ou empreendimento.

Pafagrafo tlnico.   A Secretaria  de  Meio Ambiente  podera  estabelecer prazo

de  validade  especifico  para  a  Licenga  Ambiental  de  Operagao  de  empreendimentos  ou

atividades  qiie,  por  sua  natureza  ou  peculiaridades,  estejam  sujeitos  a  encerramento  ou

modificaeao  em   prazos   inferiores   ou   quando  a  objeto  da   licenga  exaurir-se   na   pr6pria

operaeao.
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Art.  9°   As  licengas  ambienfais  poderao  ser  renovadas  por  igual  periodo,  a

pedido do interessado e a criterio da Secretaria de Meio Ambiente.

§   1°     Os   pedidos   de   reavaliagao   e   revalidagao   das   licengas   ambientais

deverao   ser  apresentados   com   antecedencia   minima   de   120   (cento   e   vinte)   dias  da

expiraQao do prazo de sua validade.

§ 2°   lniciado o processo de reavaliaeao e revalidagao da  licenga ambiental e,

nao   havendo   parecer  conclusivo  da   Secretaria   de   Meio  Ambiente,   o   prazo  da   licenga

anterior  sera  automaticamente  estendido  ate  a  data  de  efetiva  conclusao  do  processo,

desde que o pedido tenha sido apresentado no prazo previsto no § 1° deste artigo.

§ 3°   0 interessado deve cumprir, sob pena de caducidade, os prazos fixados
nos respectivos atos administrativos, para o inicio e a conclusao das atividades pretendidas.

§ 4°   Na  renovagao da  Licenga Ambiental de  Operagao,  a  Secretaria  de  Meio

Ambiente  podefa  manter  ou  diminuir  o  prazo  de  validade,  mediante  decisao  motivada  e

avaliagao de desempenho do empreendimento ou atividade no periodo de vigencia anterior.

Art.  10.    Os  procedimentos  para  solicita?ao  de  licenpe  e  autorizaeao  serao

regulamentados por Decreto.

cApiruLO li

DA PUBLICIDADE

Art.   11.     Aos  pedidos  de  autorizagao  ou  de  licenciamento  ambiental,   em

qualquer de suas modalidades, bern comci na respectiva concessao e renovagao da licenga,
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devefa ser dada a devida publicidade,  nos termos da legislagao vigente e conforme crit6rios

e   modelos  estabelecidos   em   Decreto,   em   ate   15   (quinze)   dias  contados  da   data   do

requerimento ou notificaeao da concessao da licenga.

Art.12.   Na publicagao dos pedidos de licengas, concessao ou renovaeao, em

quaisquer de suas modalidades, deverao constar, no mfnimo:

I -nome da pessoa fisica ou juridica interessada;

11 -modalidade da licenea requerida;

lil  -  prazo  de  validade  da  licenga,  no  caso  de  publicagao  de  concessao  de

lv -tipo de atividade a ser desenvolvida;

V -local de desenvolvimento ou execueao do empreendimento ou atividade;

Vl -prazos para manifestagao, no caso de publieagao do pedido de licenga.

licen9a;

§  1°    0  procedimento  de  analise  do  pedido  de  renovacao  do  licenciamento

ambiental   somente   sera   iniciado   ap6s   a   comprovagao   pelo   interessado   das   devidas

publicag6es, mediante juntada de comprovante no respectivo processo administrativo.

§ 2°  Correrao por conta do interessado todas as despesas e custos referentes
a publicidade dos pedidos de licenciamento ambiental.

Art.   13.      A   Secretaria   de   Meio   Ambiente   devefa   disponibilizar   em   sitio

eletr6nico as informag6es relatjvas aos procedimentos de licenciamento ambiental.
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Art.14.   E assegurado a todo cidadao a direito de consulta e manifestagao no

processo  de  licenciamento  ambiental  de  seu  interesse,  resguardado  a  sigilo  protegido  par

lei, nos temos da legislagao vigente.

Pafagrafo  tlnico.   A manifesta?ao a que se  refere a caput deste artigo deve

ser  fundamentada  e  realizada  por  escrito  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  contados  a  partir da

publicagao do pedido de licenciamento ambiental.

Art.  15.    A  Secretaria  de  Meio  Ambiente  devera  encaminhar  ao  Conselho

Municipal   de   Meio   Ambiente   do   Municipio   de   Jacarei   lista   contendo   os   pedidos   de

licenciamento,    licenciamentos   em   andamento   e   licengas   concedidas,    facultando   aos

conselheiros o acesso as informae6es relativas a solicitagao.

CAPITULO IV

DOS PRAZOS

Art.   16.     Os  prazos  de  analise  tecnica  pela  Secretaria  de  Meio  Ambiente

devefao  ser  observados  de  acordo  com   as  modalidades  de   licenea  e  em  fungao  das

peculiaridades  do  empreendimento  ou  atividade,   bern  como  a  formula?ao  de  exigencias

complementares,  desde  que  observado  o  prazo  maximo  de  90  (noventa)  dias,  a  contar do

ato de protocolo do requerimento, com toda documentagao necessaria, ate seu deferimento

ou  indeferimento.
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§  1°    A  contagem  do  prazo  previsto  no  caput  deste  artigo  se;asL
durante   a   elaboragao    dos   estudos   ambientais   complementares   ou    prepara?ao   de

esclarecimentos pelo interessado.

§  2°     Os  prazos  estjpulados  no  caput  poderao  ser  alterados,  desde  que

mediante a devida justificativa tecnica.

Art.17.   A Secretaria de  Meio Ambiente,  mediante decisao  motivada,  podefa,

a  qualquer  tempo,  modificar  as  condicionantes  e  as  medidas  de  controle  e  adequagao,

suspender ou cancelar a licenea ou autorizagao expedida, quando ocorrer:

I -violaeao ou inadequagao de quaisquer condicionantes ou normas legais;

11 -omissao ou falsa declaragao de informag6es relevantes que subsidiaram a

expedigao da licenea; e

Ill -superveniencia de graves riscos ambientais e de satlde.

Art.  18.    Os  requerimentos  que  tiverem  por  objeto  a  concessao  de  licenga

ambiental,  em  qualquer  de  suas  modalidades,  ben  coma  as  solicitae6es  de  manifestagao

tecnica  ficam  sujeitos  ao  pagamento  de  taxa  de  analise,   cujo  valor  sera  arbitrado  pela

Municipalidade,   segundo   o   porte   do   empreendimento,   potencial   poluidor  e   o   nivel   de

complexidade do procedimento de analise.

Pafagrafo tlnico.   A tabela com a formula de calculo, as situag6es de isen?5o

e   dispensa    de    pagamento   e   demais    normas    relativas    a    taxa   de    analise   serao

regulamentadas em Decreto.
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CAPITULO V

DAS INFRAC6ES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Art.19.   A pessoa fisica  ou juridica,  de direito  ptlblico ou privado,  que  infringir

qualquer dispositivo  desta  Lei e demais  normas dela  decorrentes,  fica sujeita  as  seguintes

penalidades, independente da reparaeao do dano ou de outras sang6es civis ou penais:

I  - advertencia  por escrito,  em  que  o  infrator e  notificado para fazer cessar a

irregularidade, sob pena de imposigao de outras sang6es previstas nesta Lei;

11 -multa com base no Valor de Referencia do Municipio -VRM, a ser aplicada

pelo agente de fiscaliza?ao;

Ill   -   suspensao   total    ou    parcial   das   atividades,    ate   a    correcao   das

irregularidades, salvo mos casos de competencia do Estado ou da uniao;

lv  -  perda  ou  restri?ao  de  incentivos  e  beneficios  fiscais  concedidos  pelo

Municipio;

V  -  apreensao,   destrui?ao   ou   inutilizagao  do   produto  ou   impedimento  da

prestafao do servigo;

Vl -embargo ou demoligao da obra ou atividade;

Vll -cassaeao do aivara e/ou da licence concedidos;

Vlll   -   proibigao   de   contratar  com   a   Administragao   Pdblica   Municipal   pelo

periodo de ate 2 (dois) anos.
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Art.  20.   As  penalidades  podem  ser aplicadas  isolada  ou  cumulativamente  e

sefao disciplinadas em lei especifica.

Art.  21.    Os  recursos  oriundos  de  multas  por atos  lesivos  ao  meio  ambiente

serao destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

CAPITULO VI

DA DEFESA E D0 RECuRSO

Art.   22.     Dos  atos  e  das  decis6es  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente,   no

procedimento  de  licenciamento  ambiental,  cabers  recurso  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,

contados a partir da data de ciencia do interessado.

Paragrafo    tinico.       Os    procedimentos    para    interposieao,    tramitagao   e

julgamento de recurso serao regulamentados por Decreto.

CAPITULO Vll

DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art.  23.     Fica  instituido  o  Fundo  Municipal  de  Meio  Ambiente,  cuja  gestao

financeira sera de competencia do Conselho Municipal de Meio Ambiente,  sob orientagao e

controle da Secretaria de Fjnaneas,  sendo as movimentag6es solicitadas pelo presidente do

referido Conselho e o ordenador de despesa o chefe do Poder Executivo Municipal.
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Art.  24.     0  Fundo  Municipal  de  Meio  Ambiente,  de  natureza  contabil,  tern

como  objetivo  a  captagao  e  aplicagao  de  recursos  para  implementaeao  de  ag6es  que

promovam o desenvolvimento e a manutengao de ag6es na area ambiental no Municipio de

Jacarei.

Art. 25.   Constituirao receitas do Fundo Municipal de Meio Ambjente:

I  - recursos  oriundos dos  procedimentos  de  concessao de  licenga  ambiental,

em qualquer de suas modalidades;

11  -arrecadaeao de  multas  emitidas  pelo  Poder  Pdblico  Municipal  relativas  a

atos lesivos ao meio ambiente;

Ill -transferencias de recursos estaduais e federais destinados ao fomento de

atividades relacionadas ao meio ambiente no Municipio;

lv  -  recursos  provenientes  de  convenios,   acordos  e  contratos  que  sejam

celebrados com quaisquer pessoas fisicas ou juridicas, para finalidades ambientais;

V  -  doac6es  e  contribuig6es  de  pessoas  fisicas  ou  juridicas,   ptlblicas  ou

privadas, nacionais ou estrangeiras;

Vl -o produto de operag6es de cfedito realizadas pela Prefeitura,  observada a

legislagao pertinente e destinado a esse tim especifico;

Vll   -   os   rendimentos   provenientes   da   aplica?ao   financeira   de   recursos

VIll  -  as  tarifas  cobradas  pela  visitaeao  de  espagos  pLlblicos  de  interesse

disponivejs;

ambiental;

PRAOA  Dos  TREs  PoDERE§,  74  -CENTRo  -JACAREl/SP  -CEP.12.327-901   -TEL,`   (012)a955-2200  -www.iacarei.so`lea.br-::.



CAMARA MUNICIPAL DE JACARHf -
pALAcro DA LIBERDADE

LEI N° 6.274/2019 -Fls.13/15

lx -outras receitas eventuais para esse fim especifico.

Art. 26.   Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente sefao utilizados:

I  -  no  desenvolvimento,   implanfaeao  e   manilteneao,   total  ou   parcial,   das

aeoes, programas e projetos ambientais no Municipio de Jacarei;

11 - na aquisieao de  materiais permanentes,  de consumo e de  outros insumos

necessarios  ao  desenvolvimento  das  ae6es,  programas,  projetos  e  services  diretamente

ligados ao meio amblente;

Ill  -  na  publicagao  de  materials  promocionais  para  a  divulgagao  das  ag6es

ambientais  do  Municipio,   bern  coma  em  quaisquer  ag6es  de  comunicaeao  e  divulgagao

ambiental municipal;

lv  -  no  desenvolvimento  e  aperfeigoamento  dos  instrumentos  de  gestao,

planejamento, administragao e controle das ag6es ambientais;

V  -  no   desenvolvimento  de  programas  e  projetos   na   area  de  educa9ao

ambiental;

Vl  -   para   aplicagao   em   projetos  voltados   a   recuperacao,   manutengao   e

ampliagao  de  demandas  ambientais,  devidamente  aprovados  pelo  Conselho  Miinicipal  de

Meio Ambiental.

Art.  27.   Os  recursos  destinados ao  Fundo Municipal  de Meio Ambiente,  bern

como as  receitas oriundas de suas atividades institucionais,  serao consjgnados em  dotacao

pr6pria do ongamento do Municipio.
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Paragrafo tlnico.   Em havendo necessidade de implementacao de ae6es que

demandem  a  aplicaeao  de  recursos  al6m  dos  disponiveis  no  Fundo  Municipal  de  Meio

Ambiente,   6  permitida   a  designagao  de   outros  recursos   para   fins  de   atendimento  ao

pretendido,  mediante  autorizagao  do  chefe  do  Poder  Executivo  e  aprovagao  do  Conselho

Municipal de Meio Ambiente.

Art. 28.   A Secretaria de Finangas providenciafa a abertura de conta  bancaria

especifica   para   o   Fundo   Municipal   de   Meio   Ambiente,   sendo   facultado   ao   Conselho

Municipal de Meio Ambiente a solicitagao de saldo bancario, quando necessario.

Art.  29.    No encerramento  de  cada  exercicio,  o  Conselho  Municipal  de  Meio

Ambiente   podera   reqiierer  a   Secretaria   de   Finaneas   extrato   bancario   das   transag6es

financeiras feitas na conta corrente vinculada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

CAPITULO Vll

DAS DISPOSICOES FINA[S E TRANSIT6RIAS

Art.  30.   A expedigao e  liberagao  de  licenga  urbanjstica,  Habite-se,  alvafa de

funcionamento,   hem   como   qualquer   outra   licenga   municipal   para   empreendimento   ou

atividade  sujeito  ao  licenciamento  ambiental  dependefa  da  apresentagao  da  respectiva

licenga e/ou autoriza¢ao ambiental.

Art, 31.   E garantido o ingresso da fiscalizacao no local do empreendimento ou

atividade  para  inspegao de todas as suas areas,  a crit6rio da  Secretaria de  Meio Ambiente,

com fundamento em aspectos tecnicos e legais e finalidade de resguardar o atendimento ao

disposto nesta Lei.

Art.  32.    Os  empreendimentos  e  atividades  classificados  como  de  impacto

local,  sujeitos  ao  licenciamento  municipal  e  que  estiverem  operando  sem  a  devida  licenga
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ambiental deverao  requerer a  regularizacao junto a  Secretaria de  Meio Ambiente,  no  prazo

de 12 (doze) meses, contados a partir da publicagao desta Lei.

.-i...:,I.,

Paragrafo   dnlco.     A  Secretaria   de   Meio  Ambiente  podefa  estabelecer  o

cronograma  de  convocacao  para  que  os  empreendimentos e  atividades  a que  se  refere o

caput deste artigo providenciem a regulariza9ao exigida.

Art.  33.   0  Poder Executivo  regulamentafa a  presente  Lei  no prazo de ate 30

(trinta) dias confados a partir de sua publicaeao.

Art.  34.     As  despesas  decorrentes  das  aplicae6es  desta  Lei  onerarao  as

dotag6es ongamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

e>J)  4 fJo
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