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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALAtlo DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

Disp6e  sobre  a  proibig5o  de  queimadas  no  Nlunicipio  de

Jacarei, esfabelece penalidades e da outras providencias.

0    PREFEITO    MUNICIPAL    DE    JACAREi,     USANDO    DAS

ATRIBUICOES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR  LEI,   FAZ

SABER    QUE    A    CAMARA    MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANcloNA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.   1°     Fica   proibida  a   realizagao  de  queimadas  em  todo  o

territ6rio do Municipio de Jacarei,  ficando sujeitas as sang6es desta  Lei as  pessoas fisicas

ou juridicas que, direta ou indiretamente, contribuirem para sua ocorrencia, sem prejuizo das

penalidades previstas na legislagao federal, estadual e demais normas aplicaveis.

Paragrafo   tlnico.    Para   efeitos   desta    Lei,    entende-se   por

queimada toda agao ou omissao que gere ou possa gerar propagagao de fogo em material

combustivel,  depositado  ou  existente,  de  forma  a  causar  dano  ou  risco  de  dano  ao  meio

ambiente, a saude humana ou ao patrim6nio pdblico ou privado.

Art. 2°    Sao consideradas infrae6es a esta Lei:

I  -  utilizar  do  togo  como  m6todo  para  facilitar  a  capjnacao  ou

limpeza de qualquer area;

11  -  queimar  ao  ar  livre  pneus,   borrachas,   plasticos,   residuos

industriais,   tintas,   solventes,   lixo   domestico,   residuos   hospitalares,   restos   de   material

organico ou inorganico decorrentes de varrigao ou capina, como galhos ou folhas caidas de

poda ou extragao de arvores, ou demais materiais cuja combustao gere gas potencialmente

nocivo a sadde ou riscos ao meio ambiente;

Ill  -  queimar  ao  ar  livre  residuos  s6lidos,  Iiquidos  ou  qualquer

outro material combustivel, exceto mediante autorizaeao pfevia da CETESB, para:
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a) Treinamento de combate a incendio;

b) Evitar o desenvolvimento de especies jndesejaveis, animais ou

vegetais,  para proteeao a agricultura e a pecuaria.

IV  -  provocar  incendio  em  vegetaeao  ou  area  de  preservagao

permanente, independente do estagio de formagao;

V  -  fabricar,  vender,  transportar  ou  soltar  bal6es  que  possam

provocar incendios em matas, areas de preservaeao permanente ou zonas residenciais.

Art.  3° Constatada  a  irregularidade e  identificado o responsavel.

devera ser aplicado o auto de notificagao para cessar imediatamente a queima, e se tratando

de queima de residuos o responsavel devera dar a destinagao adequada, ficando a criterio

do 6rgao competente a apresentagao da comprovagao de destino.

Pafagrafo tinico. Na reincidencia da pfatica, sera aplicada multa

nas seguintes condig6es:

I  -No  caso  de  infragao  ao  art.  2°,  incisos  I,11  e  11,  multa  de  10

VRM  (Valor  de  Referencia  Municipal),  acrescidos  de  1/6  (urn  sexto)  do  VRM  por  metro

quadrado de area queimada,  respeitado o minimo de 20 VRM por multa;

11  -No  caso  de  infraeao  ao  art.  20,  inciso  lv,  multa  de  20  (vinte)

VRM  (Valor  de  Refefencia  Municipal),  acrescidos  de  1/6  (urn  sexto)  do  VRM  por  metro

quadrado de area queimada,  respeitado o minimo de 30 VRM por multa;

Ill  -  No  caso  de  infragao  ao  art.  20,   incisos  V,  multa  de  200

(duzentos) VRM (Valor de  Referencia  Municipal).

Art.  4°  Para  efeitos  desta  Lei,  considera~se  infratora  a  pessoa

fisica ou juridica que,  diretamente ou  por meio de terceiros,  der causa a uma das infrae6es

previstas nesta Lei.

§   1°   Se   a   infraeao  for  cometida   por  menor  ou   incapaz,   as

penalidades recairao sob os pals ou responsaveis.

§ 2° Se o  infrator cometer,  simultanea ou  isoladamente,  duas ou

mais infrag6es, aplica-se cumulativamente as penalidades previstas nesta Lei.
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§ 3° A aplicagao das penalidades previstas nesta Lei nao exonera
o infrator das demais sang6es previstas na legislagao civil e penal.

§ 4° Caso o autor nao seja  identificado,  a multa sera  lavrada em
nome do proprietario ou possuidor do im6vel onde for registrada a ocorrencia de queimada.

Art.  5° As  multas  previstas  no  art.  3°,  pafagrafo  tlnico  desta  Lei

terao seus valores acrescidos em 20% (vjnte por cento), caso seja verificada a ocortencia de

algum dos seguintes fatores:

I -fumaga preta;

11 -danos a satlde da populaeao diretamente afetada pela fuma?a

tais como ardencia nos olhos ou na garganta, falta de ar;

Ill  -  fogo  em  area  adensada  ou  a  menos  de  500  metros  de

distancia de predio pdblico, unidades de saude, creche, escola, asilo ou estabelecimento que

receba ou abrigue populagao em situaeao de vulnerabilidade;

lv -fogo em area de vegeta9ao florestal em estagio inicial, medio

ou avangado de regeneragao natural, em area de preservagao permanente (APP) ou de solo

alagadigo e/ou turfoso;

V -fogo em areas lindeiras a vias estruturajs ou rodovias.

§  1° No caso de reincidencia,  a multa sera aplicada em dobro.

§  2°.  Alem  de  responder  pelas  multas  previstas  nesta   Lei,   o

infrator  devefa  reparar  os  danos  gerados  pela  queimada,  fazer  o  correto  descarte  dos

residuos   da   queima   e   apresentar   comprovagao   da   destinagao   ao   6rgao   municipal

competente.

Art. 6° Nao se aplicam as disposie6es desta Lei:

I  -  nos  casos  em  que  a  quejmada  e  empregada  de  forma

controlada como pratica fitossanitaria em ativjdade agrosilvopastoril;

11  -  quando  a  queimada  for  utilizada  como  medjda  mitigadora

pr6pria;

Ill -em agao de treinamento de combate a incendio.
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Paragrafo   dnico. Nas   situag6es   descritas   neste   artigo,    a

utilizaeao do fogo devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao ou entidade competente

e restringir-se a area delimitada no auto de autorizagao.

Art. 7° 0 infrator tefa o prazo de 30 (trinta) dias corridos contados

do primeiro dia dtil subsequente ao recebimento do auto de infragao para apresentar defesa

na esfera administrativa.

Art.    8°   A   competencia    para   fiscalizagao   e   aplicagao   das

penalidades previstas nesta Lei sera concorrentemente das Secretarias de Meio Ambiente e

de Seguranga e Defesa do Cidadao.

§  1° As  ag6es  de fiscalizagao  constantes  no  caput  deste  artigo

poderao ser iniciadas por meio de protocolo ou oficio.

§ 2° Os 6rgaos fiscalizadores da Administragao Municipal deverao

encaminhar, de acordo com o local da infraeao, termo de ocorrencia, auto de inspeeao, laudo

ou  relat6rio  de  vistoria  instruindo  o  processo  para  que  a  secretaria  competente  inicie  a

aplicaeao das sang6es cabiveis.

§ 3° 0 documento de vistoria encaminhado pelo 6rgao fiscalizador

que  identificou  a  queimada  e  suficiente  para  a  aplicagao  das  sane6es,  dispensando-se  a

realizagao de nova vistoria por parte da secretaria que aplicara a penalidade.

Art.  9°  Os  recursos  provenientes  da  arrecadagao  das  multas

previstas nesta Lei serao destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Art.   10   Esta   Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua   publicaeao,

revogadas  as  disposig6es  em  contfarjo,  em  especial  a  Lei  Municipal  n°  417,  de  14  de

fevereiro de  1957.

CamaraMunicipaldeJacarei,'\`j+deagostode2021.

I

lvIARIA AM=LIA

Vereadora - PSDB
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JUSTIFICATIVA

JACART(!F?;;;

Nobres   VereadoresTemos   a   honra   de   submeter   a

apreciagao e aprovagao desta Augusta Casa o presente projeto de lei que disp6e sobre a

proibigao  de  queimadas  no  Municfpio  de  Jacarei,  estabelece  penalidades  e  da  outras

providencias.

0  objetivo  da  Lei  e  evitar  as  queimadas,  pfatica  ilegal

muito utilizada  para  a  limpeza de terrenos,  quintais e terrenos baldios,  que causa danos

ao meio ambiente,  polui o ar e causa  problemas  respirat6rios na  populaeao decorrentes

da  fumaea  e  da fuligem  resultantes  da  combustao  dos  materiais.  Ha  tamb6m  prejuizos

inestimaveis para a fauna e para a flora.

As   multas   variam   de   acordo   com   a   gravidade   da

infragao  como  a  queima  de  madeira,  mobilias,  residuos  vegetais  e  lixo  domestico  ou

incendios em mata ou em Areas de Preservagao Permanente (APPs). Tal pratica e motivo

de indmeras reclamag6es, principalmente nos periodos de estiagem, quando os focos de

queimada   acabam   aumentando  demasiadamente.   Isso  causa  efeitos  danosos  como

problemas respirat6rios e irritagao nos olhos,  principalmente em criangas. Alem disto,  ha

o  risco  de  propagagao  do fogo  para  as  propriedades  vizinhas,  com  consequencias  que

podem se tornar catastr6ficas.

Em Jacarei, temos uma lei de 1957 cuja ideia central 6

a  mesma:  proteger areas  rurais,  mas  com  a desvantagem  de  as  penalidades  previstas

serem inaplicaveis nos dias de hoje (multas de mil a ties mil cruzeiros,  por exemplo).

Sendo assim e pelas raz6es aqui apresentadas, por se

tratar de  mat6ria  de  interesse  coletivo,  e  que  pedimos  a  apreciagao  dos  Nobres  Edis,

esperando merecer o apoio dos ilustres pares pela aprovagao do projeto.

Camara Municipal de Jacarei,       de agosto de2021.

MARIA AMELIA

Vereadora - PSDB
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