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Oficio n° 440/2021  -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao  Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Jacarei, 04 de novembro de 2021.

FCAAAARA MUNICIPAI DE JAREI
PROTcOOLO GERAL NI  i`: °£

Encaminho anexo,  Projeto de  Lei  n° 29/2021,  para apreciagao dos Senhores

Vereadores.

Projeto   de   Lei   n°   29/2021   -   Disp6e   sobre   o   licenciamento   ambiental

municipal,    institui    a    taxa    de    analise    e    valores    de    multas    aos    procedimentos    de

licenciamento.

Solicitamos ainda, que sejam  as  proposic6es submetidas ao regime de

tramifacao urgente nos termos do Artigo 91,  lnciso I,  Paragrafo I, da Resolugao 642,

de 29 de setembro de 2005.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

/ Ĵlr+_i
lAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres  PodeTes,  73  -2° anda[- Centro - Jacarei-SP

Telefone.  (12) 3955-9]  11  -Far:  (12) 3961 -1092  -gabinete@acaTel.sp gov.br
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PROJETO DE  LEI  N° 29,  DE 04 DE  NOVEMBRO  DE 2021.

Disp6e  sobre  o  licenciamento  ambiental  municipal,  institui

a  taxa  de  analise e valores de  multas  aos  procedimentos

de  licenciamento.

0   Prefeito  do   Municipio  de   Jacarei,   usando  das   atribuig6es   que   lhe  sao

conferidas  por lei,  faz saber que  a  Camara  Municipal  aprovou  e ele sanciona e  promulga  a

seguinte  lei:

CApiTULO  I

DAS  DISPosl90ES  PRELIMINARES

Art.1°  Para  efeitos  desta  Lei,  serao adotadas  as seguintes definic6es,  alem

das ja listadas na  Lei Municipal n° 6.274, de 29 de maio de 2019:

I  -  Declaragao  de  Encerramento:  ato  admjnistrativo  pelo  qual  a  Secretaria  de

Meio    Ambiente    e    Zeladoria     Urbana    declara    o    cumprimento    das    condicionantes

estabelecidas   para   o    Plano   de   Desativa?ao   do   Empreendimento   e   pela    legislagao

pertinente  e  onde  ficam  assegurados  os  niveis  aceitaveis  de  risco  aos  bens  a  proteger

considerados;

11    -    Parecer    Tecnico    sobre    Avaliagao    de    Plano    de    Desativa?ao    ou

Desmobilizagao:    manifestagao   tecnica   da   Secretaria   de   Meio   Ambiente   e   Zeladoria

Urbana,   solicitada   pelo   responsavel   legal   ou   qualquer   outro   interessado,   acerca   de

relat6rios desenvolvidos para a desativagao de empreendimentos.

CApiTULO  11

DOS  PRECOS  DAS TAXAS DE ANALISE

Secao I

Do Fato Gerador

Art.  2°  A  taxa  de  analise  tern  como  fato  gerador  o  efetivo  e  permanente

exercfcio  do  poder de  polfcia  administrativa  municipal  nas  diversas  fases  e  procedimentos

do  licenciamento ambiental  municipal.

Pra¢a d()s  Tres Poderes`  73  -2° andaT- Centr() - Jacarei-SP
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Art.  3°  Estao  sujeitos  a  taxa  de  analise,  os  procedimentos  para  a  emissao

das   licengas,   autorizag6es  e  manifesta?6es   expedidas  pelo  6rgao  ambiental   municipal,

elencados no art. 5° da Lei n° 6.274,  de 29 de maio de 2019 e no art.1° desta  Lei.

Paragrafo   Unico.   0   6rgao   ambiental   municipal   podera   estabelecer  outras

autorizag6es,  manifestag6es e/ou  licengas para se adequar as novas necessidades.

Secao  11

Do Sujeito Passivo

Art.   40   Contribuinte   da   taxa   6   a   pessoa   fisica   ou   juridica   sujeita   ao

licenciamento  ambiental  municipal  em  razao  do  desenvolvimento  de  empreendimentos  ou

atividades enquadrados  na Lei n° 6.274,  de 29 de maio de 2019.

Secao Ill

Do Lan§amento

Art.  5°  0  prego  para expedigao de  Licengas Ambientais  Pfevia,  de  lnstalagao

e de Operaeao sera cobrado separadamente.

§  1° 0  prego  para  expedieao  da  Licenga Ambiental  Pfevia,  sera  equivalente

a 30% (trinta par cento) do valor da correspondente  Licenga Ambiental de  lnstalagao.

§  20  Nos  casos  previstos  no  Decreto  Estadual  n°  8.468,  de  08  de  setembro

de  1976,  em  que  a  Licenga  Ambiental  Previa  sera  solicitada  concomitantemente  com  a

Licence  Ambiental  de  lnstalagao,  sera  cobrado  apenas  o  prego  da  Licenga  Ambiental  de

lnstalagao.

§  3°  Quando  o  requerimento  contemplar  mais  de  uma  atividade  no  mesmo

local, sera cobrado o somat6rio do valor da taxa  relativa a cada  uma das atividades.

Art.  6°  0  preeo  para  expedigao  das  Licen?as  Ambientais  de  lnstalagao  para

cemit6rios sera fixado pela seguinte formula:

P  =  10 +  VAu,  onde:

P = Prego a ser cobrado, expresso em VRM
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VAu  =  Raiz quadrada  da  area do terreno do empreendimento,  em m2 (metros

quadrados),  excluindo-se  as Areas  de  Preservagao  Permanente  instituidas  pelo  art.  40 da

Lei  Federal n° 12.651,  de 25 de maio de 2012.

Art.  7°  0  preeo  para  expedigao  das  Licengas  Ambientais  de  lnstalagao  para

adutoras  de  agua  com  diametro  superior  a  1   metro,  conforme  a  Resolugao  da  Secretaria

Estadual  de  Meio  Ambiente  n°  54,  de  19 de  dezembro  de  2007,  sera  fixado  pela  seguinte

formula:

P =  F x C,  onde:

P =  Prego a ser cobrado em VRM

F = Valor fixo  igual a 0,1/100 (urn decimo por cento)

C  = Custo do empreendimento em VRM.

Art.  8°  0  preeo  para  expedigao  das  Licengas  Ambientais  de  lnstalagao  para

as fontes  de  poluigao  listadas  no  Anexo  I,  item  11  da  Deliberagao  Normativa  CONSEMA  n°

01,  de  13  de  novembro  de  2018,  ou  outra  que  venha  a  substltuir,  e  hoteis,  apart-hoteis  e

moteis  que  utilizem  combustivel  s6lido  ou   liquido  e  queimem  combustivel  gasoso  sera

fixado pela seguinte f6rmula:

P =  10 + Ov x VAc),  onde:

P = Prego a ser cobrado, expresso em VRM

W =  Fator de complexidade,  de acordo com o  Decreto  Estadual  n° 8.468,  de

08 de setembro de 1976, e suas alterag6es

VAc   =   Raiz   quadrada   da   area   integral   da   fonte   de   poluigao   objeto   do

licencjamento,  assim  entendida  a  area  construida  do  empreendimento  e  atividade  ao  ar

livre,  em m2 (metros quadrados).

§  10  Quando  se  tratar  de  empreendimentos  considerados  por  lei  federal  ou

estadual como microempresa ou empresa de pequeno porte, a formula a ser adotada sera:

P  =  0,15  [10  +  (W x VAc)],  onde:

Prapa dos -I res  Poderes,  73  -2° andar- Centro  - Jacarei-SP
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P = Prego a ser cobrado, expresso em VRM

W =  Fator de complexidade,  de  acordo com  o  Decreto  Estadual  n° 8.468,  de

08 de setembro de  1976, e suas alterag6es

VAc   =   Raiz   quadrada   da   area   integral   da   fonte   de   poluigao   objeto   do

licenciamento,  assim  entendida  a  area  construida  do  empreendimento  e  atividade  ao  ar

livre,  em m2 (metros quadrados).

§  2°  Quando  se  tratar  de  empreendimentos  de  associag6es  de  produtores

rurais,  de  associag6es  ambientalistas  e  de  cooperativas,  com  faturamento  anual  igual  ou

inferior aos  limites  para  enquadramento  como  pequena  ou  microempresa  definidos  por  lei

federal ou estadual,  sera adotada a formula do §  10 deste artigo.

§ 30 No caso de empreendimentos que nao tenham fator de complexidade W

definido no Decreto Estadual n° 8.468, de 08 de setembro de 1976,  sera adotado o fator de

complexidade  igual a  1.

Art.    9°   0    prego   da   Autorizagao   Ambiental    para   intervengao   em    local

desprovido de vegetagao em Areas de  Preservagao  Permanente,  nas  hip6teses  em que  a

intervengao  tenha  a  finalidade  de  implantagao  dos  empreendimentos  e  atividades  listados

no Anexo  I  da  Deliberagao  Normativa  CONSEMA  n°  01,  de  13  de  novembro  de  2018,  ou

outra que venha a substituir, desde que localizados em area urbana, sera de 7 VRM.

Art.10.   0  prego  da  Autorizaeao  Ambiental   para   supressao  de  vegetagao

pioneira   ou   ex6tica   em   Area   de   Preservaeao   Permanente,   nas   hip6teses   em   que   a

supressao  tenha  a  finalidade  de  implantaeao  dos  empreendimentos  e  atividades  listados

no  Anexo  I  da  Deliberaeao  Normativa  CONSEMA  n°  01,  de  13  de  novembro  de  2018,  ou

outra  que  venha  a  substituir,  desde  que   localizados  em  area   urbana,   sera  fixado   pela

seguinte formula:

P = 4 + 0,002 x As, onde:

P = Prego a ser cobrado, expresso em VRM

As = Area de vegetaeao que sera suprimida, em m2 (metros quadrados)

Prapa dos  Tres Poderes,  73  -20 andar-Ccntro  -Jacarei-SP
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Art.11.   0   prego  da  Autoriza?ao  Ambiental   para  corte  de  arvores   nativas

isoladas,   em   local   situado   dentro   ou   fora   de  Area   de   Preservaeao   Permanente,   nas

hip6teses em que  a supressao tenha  a finalidade de  implantaeao dos empreendimentos e

atividades   listados   no  Anexo   I   da   Deliberagao   Normativa   CONSEMA   n°  01,   de   13  de

novembro  de   2018,   ou   outra  que  venha   a   substituir,   desde   que   localizados   em   area

urbana, sera de 7 VRM.

Art.12.  0  prego  do  Exame  Tecnico  Municipal  com  a  finalidade  de  consulta

pfevia sera de 20 VRM.

Art.    13.    0    preeo   do    Parecer   Tecnico    sobre   avaliagao   de    Plano   de

Desativagao ou  Desmobilizagao sera fixado pela seguinte formula:

P =  10 + WVA,  onde:

P =  Preeo a ser cobrado, expresso em VRM

W =  Fator de complexidade,  de acordo com o  Decreto  Estadual  n° 8.468,  de

08 de setembro de 1976, e suas alterag6es

VA =  Raiz  quadrada  da  area  do terreno do empreendimento  em  analise,  em

m2 (metros quadrado)

Art.14.  0  prego  para  a  expedieao  das  Liceneas Ambientais  de  Operagao  ou

para sua renovagao sera fixado de acordo com as mesmas formulas utilizadas para calculo

dos pregos para expedieao das Licengas Ambientais de lnstalaeao.

Art.15.  Ficam  isentos  da  cobranga  das  taxas  a  que  se  refere  este  capitulo,

no  ambito  municipal,  os  processos  cujos  titulares  sejam  a  Administragao  PL]blica  Direta,

concessionarios  e  permissionarios  de  servigos  ptlblicos,  Autarquias  e  Fundag6es  Ptlblicas

da Uniao,  Estados e Municipios.

Art.16.  0  recurso  oriundo  das  taxas  sera  destinado  ao  Fundo  Municipal  de

Meio Ambiente.

Art.17.  Constatado,  a  qualquer  tempo,  que  houve  o  pagamento  da  taxa  a

menor,   a   diferenga   devera   ser   recolhida   antes   da   entrega   da   licenga   eventualmente

PTaca dtts  Tres  Poderes.  73  -2° andaT-Centro -Jacarei-SP
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requerida.

Art.18.   Para  o  licenciamento  de  atividades  e  empreendimentos  sujeitos  a

Avaliagao  de   lmpacto  Ambiental  -  AIA,   os  pregos  das  taxas  de  analise  serao  fixados

conforme Anexo  1.

CApiTULO  Ill

DA ANALISE TECNICA

Art.19.  A Analise  Tecnica  sera  realizada  por tecnicos  lotados  na  Secretaria

de Meio Ambiente e Zeladorja  Urbana.

Art.  20.  Ap6s  a  apresentagao  dos estudos ambientais  e demais documentos

solicitados,  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Zeladoria  Urbana  providenciara  a  avaliaeao

do   pedido,   ouvidos   os   demais   setores   competentes,   conforme   o   caso,   elaborando   o

Parecer  Tecnico  Ambiental  -  PTA,  o  qual  devera  ser  conclusivo,  indicando  os  seguintes

encaminhamentos:

I   -   quando   a   obra   ou   atividade   pretendida   nao   atender   aos   requisitos

ambientais  exigidos,   mostrando-se  inviavel  seu  desenvolvimento,  devera  recomendar  o

indeferimento do pedido, emitindo o Termo de  lndeferimento; ou

11   -   quando   os   estudos   ambientais  forem   considerados   satisfat6rios   para

analise  da  viabilidade  ambiental  do  empreendimento  ou  atividade,  sera  recomendada  a

emissao    de    Licen?a    Ambiental,    indicando    as    normas    e    condicionantes    a    serem

apresentadas pelo interessado para a obteneao da licenga subsequente.

Art.  21. A Secretaria  de  Meio Ambiente e Zeladoria  Urbana  podera solicitar a

complementa?ao de documentos e  informag6es ou a revisao dos estudos ambientais,  caso

entenda   que  o   material  constante   do  processo  ambiental  demonstre-se   insuficiente  ou

inconsistente.

§  1° A comunicaeao entre a Secretaria de  Meio Ambiente e Zeladoria  Urbana

e o interessado sera feita por meio da emissao de "comunique-se",  entregue por intermedio

de meio oficial de comunicagao.

§ 2°  0  interessado tern o  prazo de  18  (dezoito)  meses,  contados da  data da

Teffou %#-3#ip.#iz; ;%ELas2ten±P| so gorof-\   ..~__ _
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abertura   do   processo,   prorrogavel,   a   pedido   do   interessado,   desde   que   devidamente

justificado,  e  com  a  concordancia  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Zeladoria   Urbana,

para  atender  as  solicitae6es,  ap6s  este  periodo,  o  processo  sera  arquivado  e  devera  ser

apresentado  novo  pedido  de  licenga  ou  autorizagao  ambientais,  mediante  pagamento  de

50%  (cinquenta por cento) da taxa de analise.

§  3°  0  interessado  sera  informado  do  arquivamento  por  meio  do  Parecer

Tecnico Ambiental -PTA.

Art.  22.  Os  prazos  de  analise  tecnica  pela  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e

Zeladoria  Urbana devefao ser observados de acordo com as modalidades de  licenga e em

fungao  das  peculiaridades  do  empreendimento  ou  atividade,  bern  como  a  formulagao  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.

§   1°A  contagem  do  prazo  previsto  no  caput  deste  artigo  sera  suspensa

durante   a    elaboragao    dos   estudos   ambientais    complementares    ou    preparagao    de

esclarecimentos pelo interessado.

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

mediante a devjda justificativa tecnica.

CApiTULO  IV

DO  INDEFERIMENTO  DO  PEDIDO

Art.   23.   Para   os   casos   em   que   a   Analise   Tecnica   for   desfavoravel   a

realizagao  do  empreendimento  ou  da  atividade,  o  pedido  de  licenea  ou  autoriza?ao  sera

indeferido e devera ser enquadrado  nas seguintes hip6teses:

I     -     impedimento     de     ordem     t6cnica     ou     legal     para     realizagao     do

empreendimento ou atividade objeto do pedido;

11  -nao  comprovaeao,  no  caso  de  pedido  de  intervengao  em  vegetaeao,  da

necessidade de remoeao dos exemplares solicitados; ou

Ill  -  nao  atendimento  as  solicitag6es  ou  exigencias  da  Secretaria  de  Meio

Te[efone  tp]r2;:S;;_3;e,sip_of:est,,Z; ;29o6:::8;_2C_cgn:i:n.e:ea;a:_a::, sp gov b±~t,     ___
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Ambiente e Zeladoria  Urbana,  mos prazos estipulados.

§  10  Os  indeferimentos  dos  pedidos  de  licengas  e  autorizag6es  ambientais

devefao   ser   publicados   no   Boletim   Oficial   Municipal,   no   prazo   de   15   (quinze)   dias,

contados da deliberacao.

§  2°  Os  indeferimentos  dos  pedidos  devefao  ser  informados  ao  interessado

por meio de Termo de lndeferimento.

§   3°   Ocorrendo   qualquer   das   hip6teses   de   indeferimento   previstas   nos

incisos deste artigo, o processo sera passivel de arquivamento.

§   4°   0   arquivamento   do   processo   ambiental   indeferido   nao   impedira   a

apresentagao  de  novo  pedido de  licen?a  ou  autorizagao  ambientais,  que devefa obedecer

aos procedimentos estabelecidos nesta  Lei,  mediante novo pagamento de pre?o de analise

ambiental.

cApiruLO v

DA FISCALIZA9AO

Art.  24.  A  fiscalizaeao  do  cumprimento  do  disposto  nesta  Lei  e  das  normas

dela  decorrentes  sera  exercida  por agentes  de  fiscalizaeao  lotados  na  Secretaria  de  Meio

Ambiente e Zeladoria Urbana.

Art.  25.  As  fontes  de  poluieao  ficam  obrigadas  a  submeter  a  Secretaria  de

Meio Ambiente e Zeladoria  Urbana,  quando  solicitado,  o  plano completo do  langamento de

residuos liquidos,  s6lidos ou gasosos.

Paragrafo  Unico.   Para  efeito  do  disposto   neste  artigo,   poder-se-a  exigir  a

apresentaeao  de  detalhes,  fluxogramas,  memoriais,  informae6es,  plantas  e  projetos,  bern

como   linhas   completas   de   produeao,   com   esquema   de   marcha   das   mat6rias-primas

beneficiadas  e  respectivos  produtos,  subprodutos  e  residuos,  para  cada  operagao,  com

demonstragao da quantidade, qualidade,  natureza e composigao de uns e de outros,  assim

como o consumo de agua.

CApiTULO VI

DAS INFRA?OES E  DAS  PENALIDADES

Tclcfone#3*Jifi¥ti*#L6kc.#niir+¥,sogov5r±--
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Art.  26. As  infrae6es as disposig6es da  Lei Estadual n° 997, de 31  de maio de

1976,  da  Lei  Municipal  n°  6.274,  de  29  de  maio  de  2019,  alem  das  normas,  padr6es  e

exigencias t6cnicas delas decorrentes,  sefao classificadas em leves, graves e gravissimas,

levando-se em conta:

I -a infensidade do dano efetivo ou potencial;

11  -as circunstancias atenuantes ou  agravantes;

Ill -os antecedentes do infrator.

§   1°   Constitui   tamb6m   infragao   toda   aeao   ou   omissao   que   importe   na

inobservancia   de   preceitos   estabelecidos   ou   na   desobediencia   as   determinae6es   de

carater normativo da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria  Urbana.

§ 2° Respondera pela  infragao quem de qualquer modo a cometer, concorrer

para a sua pratica ou dela se beneficiar.

Art.  27.  As  infrag6es  de  que  trata  o  artigo  anterior  serao  punidas  com  as

seguintes penalidades:

I  -advertencja  por escrito,  em  que  o  infrator 6  notificado  para  fazer cessar a

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

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

aplicada  pelo agente de fiscalizaeao;

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

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

lv  -  perda  ou  restrigao  de  incentivos  e  beneficios  fiscais  concedidos  pelo

Municipio;

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

prestaeao do servieo;

Vl -embargo ou demoligao da obra ou atividade;

Pra¢a dos Tres Podcres.  73  -20 andar- Ccntro - Jacarei-SP
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Vll -cassaeao do alvara e/ou da licenga concedidos;

Vlll   -   proibigao   de   contratar  com   a  Administraeao   Ptlblica   Municipal   pelo

periodo de ate 2 (dois) anos.

Art. 28.  Serao consideradas circunstancias agravantes:

I  -obstar ou  dificultar a fiscalizaeao;

11  -deixar de  comunicar de  imediato  a  ocorrencia de  acidente que  ponha  em

risco o meio ambiente.

Art.   29.   A   penalidade   de   advertencia   sera   aplicada   quando   se  tratar  de

primeira  infra?ao  de  natureza  leve,  devendo,  na  mesma  oportunidade,  quando  for  o  caso,

fixar-se prazo para que sejam sanadas as irregularidades apontadas.

Paragrafo    tmico.    Quando    se    tratar   de    infraeao    de    natureza    leve    e

consideradas   as   circunstancias   atenuantes   do   caso,   podera,   a   criterio   da   autoridade

competente,  ser  novamente  aplicada  a  penalidade  de  advertencia,  mesmo  que  outras ja

tenham sido impostas ao infrator.

Art.  30.  A penalidade  de  multa  a  que se  refere  o  inciso  11  do art.  27 desta  Lei

sera   imposta,   conforme  criterios  definidos  em  ato  normativo,   observados  os  seguintes

limites:

I -De 4 a 400 vezes o valor da VRM,  nas infrag6es leves;

11 -De 401  a 2.000 vezes o valor da VRM,  nas infrag6es graves;

Ill  -De 2.001  a 4.000 vezes o valor da VRM,  nas infrag6es gravissimas.

Art.   31.   A   penalidade   de   multa   sera   imposta   quando   da   constatagao  da

irregularidade   ou,   quando   for  o   caso,   ap6s   o   decurso   do   prazo   concedido   para   sua

correeao, caso nao tenha sido sanada a irregularidade.

Art.   32.    Nos   casos   de   reincid6ncia,    a   multa   sera   aplicada   pelo   valor

correspondente ao dobro da anteriormente  imposta.

Prapa dos Tres  Pod¢res.  73  -2Q andar- Centro - Jacarel-SP
Telefone   (12) 3955-9111  -Far  (12)  3961-1092  -E[abinetei®iacare
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§  1°  Caracteriza-se  a  reincidencia  quando  ocorrer  nova  infraeao  ao  mesmo

dispositivo legal ou  regulamentar que motivou a aplicagao da multa anterior.

§  20  No  caso  de  infragao  a  varios  dispositivos  referidos  num  tlnico  auto  de

infragao, ficafa caracterizada a  reincidencia  naquele que volte a ser infringido.

Art.  33.  Nos  casos  de  infragao  continuada,  a  criterio  da  Secretaria  de  Meio

Ambiente e Zeladoria  Urbana,  podefa ser imposta  multa diaria de  1  a 400 vezes o valor do

VRM.

§    1°   Considera-se   em   infraeao   continuada   a   fonte   poluidora   do   meio

ambiente que:

I    -   estando   em   atividade   ou   operaeao,    nao   esteja   provida   de   meios

tecnicamente adequados para evitar o  langamento ou a  liberagao de poluentes;

11   -   esteja   se   instalando   ou   ja   instalada   e   em   funcionamento,   sem   as

necessarias licengas;

Ill   -   permanega   descumprindo   exjgencias   tecnicas   ou   administrativas   da

Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana,  ap6s o decurso de prazo concedido para

sua corregao.

§  2°  No  caso  de  aplicagao  de  multa  diaria  podera  a  criterio  da  Secretaria  de

Meio   Ambiente   e   Zeladoria    Urbana,    ser   concedido    novo   prazo   para   corregao   das

irregularidades apontadas,  desde que requerido fundamentadamente  pelo infrator.

§   30   0   deferimento   do   pedido   a   que   se   refere   o   paragrafo   anterior

suspendefa a  incidencia da  multa.

§ 4° A multa  diaria que  nao  ultrapassa  o  periodo  de  30  (trinta)  dias  contados

da data de sua  imposi?ao,  cessafa quando corrigida a  irregularidade ou tiver sua  aplicagao

suspensa.

§   50  Sanada   a   irregularidade,   o  infrator  comunicafa  o  fato,   por  escrito,   a

Secretaria  de  Meio Ambiente  e  Zeladoria  urbana  e,  uma  vez  constatada  sua  veracidade,

retroagifa o termo final do curso diario da multa a data da comunicagao feita.

PTacadosTresPode[es,73-2°airdal.-Centro-Jacarei-SP±--
Telefone:  (12)  3955-9111  -Far  ( 12)  3961-1092  -Eabinete/@iacarei.sp.gov.br
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§  6°  Persistindo  a   infra?ao   ap6s  o  periodo   referido   no  §  4°  deste  artigo,

podera  haver  nova  imposieao  de  multa  diaria,  sem  prejuizo  da  aplicagao  das  penalidades

previstas  nos  incisos  Ill  a Vlll  do art.  28 desta  Lei.

Art.  34.  As  penalidades  de  apreensao,  destruigao  ou  inutilizaeao  do  produto

ou  impedimento da  prestaeao do  servigo,  podefa ser aplicada  nos casos  de  risco a  satlde

ptlblica  ou,  a  crit6rio  da  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Zeladoria  Urbana,  nos  casos  de

infragao continuada ou a partir da terceira  reincidencia.

Art.  35. As penalidades de embargo e de demolieao serao aplicadas no caso

de  obras  e  construgao  executadas  sem  as  necessarias  licengas  da  Secretaria  de  Meio

Ambiente    e    Zeladoria    urbana,    ou    em    desacordo    com    as    mesmas,    quando    sua

permanencia   ou   manutengao  colocar  em   risco  ou   causar  dano   ao   meio  ambiente   ou

contrariar as disposie6es desta Lei ou das normas dela decorrentes.

Pafagrafo  unico.  As penalidades  mencionadas  neste artigo serao aplicadas a

partir de  primeira  reincidencia  na  infragao.

Art. 36.  No  caso  de  resistencia,  a  execueao  das  penalidades  previstas  nos

incisos  Ill, V e Vl do art. 28 desta  Lei sera efetuada com requisi?ao de forga  policial.

Pafagrafo   tlnico.   Todos   os   custos   e   despesas   decorrentes   da   aplicagao

dessas penalidades correrao por conta do infrator.

CApiTULO VII

DAS MULTAS

Art.  37.  As  multas  previstas  nesta  Lei  deverao  ser  recolhidas  pelo  infrator

dentro  de 20  (vinte)  dias,  contados  da  ciencia  da  Notificagao  para  Recolhimento da  Multa,

sob pena de  inscrigao como divida ativa.

Art.   38.   0   recolhimento   referido   no   artigo   anterior   devera   ser   feito   em

qualquer  agencia  de  estabelecimento  bancario  autorizado,  a  favor do  Fundo  Municipal  de

Meio Ambiente,  mediante guia a ser fornecida  pela area competente.

Teiefow'#3g;i5#|:::a:::'iz;3;EL6*C_en::a:::::;;:::::::soowrf--
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Art.  39.  A  multa  sera  recolhida  com  base  no  valor  do  VRM  do  dia  de  seu

efetivo pagamento.

Paragrafo  tlnico.  Ocorrendo  a  extin?ao do  VRM,  adotar-se-a,  para  os  efeitos

desta  Lei, o mesmo  indice que o substituir.

Art.  40.  Os  recursos  oriundos  de  multas  por  atos  lesivos  ao  meio  ambiente

serao destinados ao  Fundo Municipal de Meio Ambiente.

CApiTULO  Vlll

DAs sANeoEs

Art.  41.  Constatada  a  infraeao,  sera  lavrado  o  respectivo  auto,  em  ties  vias,

no  mfnimo,  destinando-se  a  primeira  ao  autuado  e  as  demais  a  formalizaeao  do  processo

administrativo,  devendo conter:

I    -    identificaeao   da    pessoa   fisica   ou   juridica   autuada,    com   enderego

completo,  CPF ou CNPJ;

11 -o ato, fato ou omissao que resultou  na infragao;

Ill -o  local,  data e hora do cometimento da  infragao;

lv -a disposigao normativa em que se fundamenta a infragao;

V  -  a  penalidade  aplicada  e,  quando  for  o  caso,  o  prazo  para  corregao  da

irregularidade;

Vl -nome e assinatura da autoridade autuante.

Paragrafo     tinico.     0     autuado     tomara     ciencia     do     auto     de     infragao

alternativamente da seguinte forma:

I  - pessoalmente ou  por seu  representante legal ou preposto;

11  -por carta  registrada  ou  com  "Aviso de  Recebimento"  (A.R.);

Ill  -por publicagao  no  Boletim  Oficial do  Municipio;

Te,efone:,r2;:g;;_;[e[s,p.of=est,,2;;:o6:I:oarg.2C:e:atrb:n.c::;T:;.a::jsQjQ___
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IV -por notificagao  extrajudicial.
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Art. 42. A penalidade de advertencia sera  aplicada  por agente de fiscalizagao

lotado na Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria  Urbana.

Art. 43. A penalidade de multa sera aplicada pelo Diretor de Meio Ambiente.

Art.  44.  As  penalidades  previstas  nos  incisos  Ill  a  Vlll  do  art.  27  desta  Lei

serao aplicadas da seguinte forma:

I  -  pelo  Diretor de  Meio Ambiente,  por  proposta  da  area  t6cnica  competente,

quando  se  tratar  de  apreensao,  destruigao  ou  inutilizagao  do  produto  ou  impedimento  da

prestagao de servi?o;

11  -  pelo  Secretario  de  Meio  Ambiente  e  Zeladoria  Urbana,  por  proposta  da

Diretoria  de  Meio Ambiente,  quando se tratar de suspensao total  ou  parcial  das  atividades,

perda  ou  restrigao  de  incentivos  e  beneficios  fiscais  concedidos  pelo  Municipio,  embargo

ou  demoligao  da  obra  ou  atividade,   cassagao  do  alvafa  e/ou  da  licenga  concedida  ou

proibigao  de  contratar com  a  Administragao  Ptiblica  Municipal  pelo  periodo  de ate  2  (dois)

anos.

Art.  45.  A  criterio  da  autoridade  competente,   podefa  ser  concedido  prazo

para corregao da  irregularidade apontada  no auto de infragao.

§    1°    0    prazo    concedido    podefa    ser    dilatado,    desde    que    requerido

fundamentadamente pelo infrator,  antes de vencido o prazo anterior.

§  20  Das  decis6es  que  concederem  ou  denegarem  prorroga?ao,  sera  dada

ciencia  ao  infrator.

CApiTULO  IX

DOS RECURSOS

Art.   46.      Dos   atos   e   das   decis6es   da   Secretaria   de   Meio   Ambiente   e

Zeladoria  urbana,  no  procedimento  de  licenciamento  ambiental,  cabers  recurso  no  prazo

de  15 (quinze) dias,  contados a partir da data de ciencia do  interessado.

Art.  47.  Os  recursos,  instruidos com todos  os elementos  necessarios  ao seu

Praca dos  Tres  Poderes.  73  -2° andaT-Centro -Jacarei-SP
Telefone.  (12) 3955-9111   -Fax,  (12)  3961-1092
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exame,  deverao ser dirigidos:

I   -   ao   Diretor   de   Meio   Ambiente,   quando   se   tratar   de   aplicagao   das

penalidades de advertencia;

11  -ao Secretario de  Meio Ambiente e Zeladoria  Urbana,  quando se tratar das

penalidades de multa,  apreensao,  destruigao ou  inutilizagao do  produto ou  impedimento da

prestagao de servigo;

Ill  -ao  Prefeito do  Municipio de  Jacarei,  quando  se tratar de  suspensao total

ou  parcial  das  atividades,  perda  ou  restrigao  de  incentivos  e  beneficios  fiscais  concedidos

pelo  Municipio,  embargo  ou  demoligao  da  obra  ou  atividade,  cassagao  do  alvara  e/ou  da

licenga  concedida  ou  proibigao  de  contratar  com  a  Administra?ao  Pdblica  Municipal  pelo

periodo de ate 2 (dois) anos.

CApiTULO X

DAS  DISPOSICOES  FINAIS  E TRANSITORIAS

Art.  48.   A  expedieao  e  liberagao  de  Licenga  Urbanistica,   Habite-se,  Alvafa  de

Funcionamento,    ben    como   qualquer   outra    licenga    municipal    para    empreendimento   ou

atividade   sujeitos   ao   licenciamento   ambiental   dependera   da   apresentaeao   da   respectiva

licenga e/ou  autorizaeao ambiental.

Art.  49.  As  obras,  empreendimentos  e  atividades  em  fase  de  implantagao  no

Municipio  de  Jacarei,  ate  a  data  de  publicagao  desta  Lei,  devem,  no que  couber,  adequar-se

ao disposto  nesta  Lei, sob pena de sofrer sang6es previstas na legislagao vigente.

Art.  50.  As  atividades  e  empreendimentos  em  operagao  no  Municipio  ou  que  se

encontrem   em   processo   de   obtengao   do   Alvara   de   Funcionamento,   devefao   atender  as

disposig6es  desta  Lei,   quando  da  renovagao  do  seu  Alvara  de  Funcionamento,  ou  quando

convocados,  sob pena de enquadramento  na leglslaeao ambiental vigente.

Art.   51.   As   informae6es   prestadas   nos   processos   de   licenciamento   sao   de

responsabilidade   do   interessado   e   responsavel   tecnico,   que   estao   sujeitos   as   sang6es

aplicaveis nas esferas administrativa,  civil e penal,  caso se verifique a ausencia de veracidade.

---
PTaga dos  Tres Poderes, 73  -2° andar- Ccntro - Jacarei-SP

Telefone.  ( 12)  3955-911  I  -Fax   (12)  3961-1092  -Eabinete@iacarei  so  gov.br
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Art.   52.   0   descumprimento   do   disposto   nesta   Lei   torna   o   responsavel   pela

atividade  ou  obra   passivel  da  aplica?ao  das  penalidades  previstas  na   legislagao  ambiental

vigente.

Art.  53. A emissao de  licengas,  alvaras,  autorizae6es e demais documentos,  pela

Secretaria de  Meio Ambiente e Zeladoria  Urbana,  nao  implica em  reconhecimento do direito de

propriedade ou  posse do interessado sobre o im6vel licenciado.

Art 54.  Esta Lei entrafa em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do  Prefeito, 04 de novembro de 2021.

lzAIAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito do  Municipio de Jacarei

_t.--..``.i---.--..
Praca dos  Tr€s  Poderes`  73  -2° andar- Centro  - Jacarei-SP

Telefone:  (12) 3955-9111  -Far   (12)  3961-1092  -sat)mote/@iacarei.so.E!ov  br
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ANEXO I

pREeo PARA ANALisE DOs sERvieos DE LicENciAwiENTO DE

EMPREENDiMENTOs sujEiTOs A AVALiAeAO DE iMPACTO AMBiENTAL

Tipo de Servico Valor em VRM
Consulta 150

Termo de Referencia -TR 210

Licenea Ambiental  Ptevia - LP
Estudo Ambiental SimDlificado -  EAS 210

Relat6rio Ambiental  Preliminar -  RAP 905
Estudo de  lmDacto Amblental -  EIA 2715

Llcen?a Ambiental de  lnstala¢ao -LI
Estudo Ambiental  SimE)lificado -  FAS 210
Relat6rio Ambiental  Preliminar -  RAP 905
Estudo de lmDacto Ambiental -EIA 2715

Licen9a Ambiental de Operagao -LO
Estudo Ambiental SimDlificado -  EAS 210
Relat6rio Ambiental  Prellminar -  RAP 905e Renovacao de LO
Estudo de lmpacto Ambiental -EIA 2715

Autorizagao de supressao de vegetaeao e intervengao em APP

20 VRM,  para areamenorouigual1,0ha;120VRM,paraareamaiorque1haemenorque300lia,240VRM,paraareamaiorclue300ha

Praqa dos TTes  poderes,  73  -2° andar-Centro  -Jacarei-SP             rfs-
Telcfonc,  (12) 3955" 11  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete®iaca[ei.sD€ov.br
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MENSAGEM

Tenho  a   honra  de  submeter  a  analise  dessa   Egregia  Casa   Legislativa  o

incluso  Projeto de  Lei que disp6e sobre o licenciamento ambiental  municipal,  institui  a taxa

de analise e valores de multas aos procedimentos de licenciamento.

0  Projeto de  Lei tern por objetivo  implementar a taxa de analise e valores de

multas  aos  procedimentos  de  licenciamento  ambiental  regulamentados  pela  Lei  n°  6.274,

de 29 de maio de 2019.

A Lei  n° 6.274,  de 29 de maio de 2019,  instituiu  o  licenciamento ambiental de

empreendimentos   e   atividades   de   impacto   local   no   ambito   do   Municipio   de   Jacarei,

deixando  a  cargo  de  lei  especffica  a  implementaeao da  taxa  de  licenciamento  ambiental  e

as penalidades pela  infragao a  lei

Ressalte-se que, o licenciamento e urn dos instrumentos de gestao ambiental

disposto  na  Lei  Federal  n°  6.938,  de  31   de  agosto  de   1981,   que  estabelece  a  Politica

Nacional do Meio Ambiente e instituiu o SISNAMA - Sistema  Nacional de  Meio Ambiente.

Alem  disso,  a  Lei  Complementar  Federal  n°  140,  de 8 de dezembro de 2011,

que  disp6e  sobre  as  competencias  da  Uniao,  Estados  e  Municipios  em  materia  ambiental,

atribui a esfera municipal o licenciamento ambiental das atividades de  impacto local.

Com   a   institui?ao   da   taxa   de   licenciamento   ambiental   a   Adminjstragao

Publica  podera  dar celeridade  e  transpatencia  para  o  processo  de  concessao  de  licenga,

delimitando e enquadrando as atividades de acordo com os niveis de impacto.

Importante  esclarecer  que  os  recursos  oriundos das taxas  serao  destinados

ao    Fundo    Municipal    de    Meio   Ambiente    que    serao    utilizados    no    desenvolvimento,

implantaeao  e  manutengao,  das  ae6es,  programas  e  projetos  ambientais  no  Municipio  de

Jacarei.

Ademais,  para que o  Projeto de  Lei  possa surtir efeitos no ano de 2022 deve

respejtar  o   Principio  da  Anterioridade  Tributaria,   pois  segundo  o   principio  e  vedado  a

Telefon.t#3#.5ffT:::::e+TS;*ft8*gg*PLsoavtr~
18



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

TL!,==
cobranga  de  tributos  no  mesmo  exercicio  financeiro  em  que  haja  sido  publicada  a  lei  que

os  instituiu  ou  aumentou.  0  principio  exige  que  a  lei  que  cria  ou  aumenta  urn  tributo  s6

venha  a  incidir sobre fatos ocorridos  no  exercicio  subsecutivo  ao  de sua  entrada  em  vigor,

regra contemplada  no disposto da alinea "b",  inciso  Ill, art.150 da Constituieao Federal.

0  calculo  do  prego  da  taxa  de  licenciamento  ambiental  teve  como  base  a

calculo  utilizado  pela  CETESB,  com  as  devidas  adequae6es  para  aplicaeao  no  Municipio,

que pode ser demonstrado de forma comparativa no quadro anexo.

Desta forma,  a  Proposta tern por finalidade  implantar a taxa de  licenciamento

ambiental,   atendendo   aos   ditames   constitucionais   e   legais   impostos  tanto   pelos  entes

federal  e  estadual,  exercendo  o  Poder  de  Policia  para  a  garantia  de  urn  Meio Ambiente

Sustentavel e  Equilibrado.

Destaca-se  que  a  competencia  comum  da  uniao,  dos  Estados,  do  Distrito

Federal e dos  Municipios "proteger o meio ambiente e combater a poluigao em qualquer de

suas  formas",  alem  de  "preservar  as  florestas,  a  fauna  e  a  flora",  conforme  estabelece  o

art.  23,  incisos  Vl  e  VII,  da  Constituigao  Federal  de  1988,  constituindo  urn  direito  difuso  a

ser protegido por todos os entes.

Por  fim,   ressalta-se   que   este   Projeto   de   Lei   possui   s6lido   escopo   legal,

conforme disp6em o  inciso  I  do art.  30 da Constituieao Federal,  art.  60 e incisos  I  do art.  61

da Lei n° 2.761  de 31  de mango de  1990,  Lei Organica do Municipio de Jacaref.

Justificado    nestes   termos,    a    fim   de   que    a    proposta    possa    alcan?ar

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciaeao   e

aprovagao dessa Casa  Legislativa

Gabinete do Prefeito,  04 de novembro de 2021.

>)I+
S JOSE  DE SANTANA

Prefeito do  Municipio de Jacarei

Prat;a dos Tres  Poderes,  73  -2° andar-Centro  -Jacare(-SP
Telefone   (12)  39559111  -Fax:  (12) 3961 -1()92  -gablnete@Iacarei„socov.br
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