
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

Disp6e sobre a proibig5o de queimadas no Munic;ipio de Jacarei,
estabelece penalidades e da outras provid6ncias.

0       PREFEITO       MUNICIPAL       DE      JACAREl,       USANDO       DAS

ATRIBUIC6ES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ  SABER

QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU    E   ELE   SANCIONA   E

PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1°   Fica  proibida  a realiza?ao de queimadas em todo o territ6rio do

Municipio de Jacarei, ficando sujeitas as sane6es desta Lei as pessoas fisicas ou iuridicas que, direta

ou  indiretamente,   contrlbuirem   para  sua  ocortencla,   sem  prejuizo  das  penalidades  previstas  na

legislagao federal, estadual e demais normas aplicaveis

Pafagrafo  l]nico.    Para  efeitos  desta  Lei,  entende-se  par  queimada

toda  aeao  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 satlde humana

ou  ao patrim6nio pi]blico ou  privado.

DISPOSIC6ES GERAIS

Art.   2°      Sao   consideradas   infrag6es   a   esta` Lei,   com   re§pectivas

penalidades:

I -queimar ao ar livre materiais coma residuos domesticos, residuos de

poda, de varricao ou de capina cuja comrjustao gere gas potencialmente nocivo a sadde e que possa

gerar odores e fuligem que incomodem os vizinhos ou prejudiquem o meio ambiente:
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Penalidade: multa de  10 (dez) VRM (Valor de Referencia do Munlcipio),

sendo apllcada em dobro na reincidencia; ,

11  -queimar  ao  ar  livre  material  inorganico  ou  orgamco  como  pneus,

borrachas,   madeira  tratada,   paletes,   plasticos,   residuos   industriais,   tintas,   solventes,   m6vejs   e

tecidos,  fios  e  cabos de  cobre,  residuos  hospitalares  e demais  materials  cuja  combustao gere gas

potencialmente nocivo a saLlde ou  riscos ao meio ambiente;

Penalidade:    multa    de   20    (vinte)   VRM    (Valor   de    Refefencia    do

Municipio),  sendo aplicada em dobro na  reincidencia;

Ill  -  queimar  em  fornos,   churrasqueiras  e  fog6es  a   lenha   paletes,

madeiras  tratadas  com  tintas,  solventes,  verniz  ou  outros  produtos  quimicos,  bern  como  plastico,

papel e outros materiais nocivos que possam gerar odores e fuligem que incomodem os vlzinhos ou

prejudiquem  o meio ambjente;

lvlulta:   20   (vinte)  VRM   (Valor  de   Refefencia   do   Munjcipio)   para   as

atividades  comerciais  e  10  (dez)  VRM  para  os  usos  domesticos,  sendo  aplicada  em  dobro  na

reincidencia.

Pafagrafo tlnico.   Excetuam-se do disposto no inciso Ill deste artigo os
`fornos de unidades industriais para as atlvjdades licencladas por 6rgao ambiental competente,  sem

prejuizo de que  lhe sejam  aplicadas outras medidas administrativas.

Art. 3°  Para efeitos desta Lei, considera-se infratora a pessoa fisica ou

juridica  que,  diretamente  ou  por meio de terceiros,  der causa a  uma  das  lnfrae6es  previstas  nesta

Lei.

§  1°   Se  o  infrator cometer simultanea  ou  isoladamente  duas ou  mais

infra?6es,  aplica-se cumulativamente as penalidades previstas nesta Lei.
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§  20   A  aplicaeao  das  penalidades  previstas  nesta  Lei  nao  exonera  o

infrator das demais sanc6es previstas na legislagao civil,  penal e ambiental

§ 3°  Caso o autor nao seja identificado, a multa sera lavrada em nome

do proprietario ou possuidor do im6vel onde for registrada a ocortencia de queimada.

Art.  4°    As  multas  previstas  no  art.  3°  desta  Lei  terao  seus  valores

acrescidos  em  20%  (vinte  por  cento),  caso  seja  verificada  a  ocortencia  de  algum  dos  seguintes

fatores:

I -fumaea  preta  ou  cinza  escura,  originaria  de  combustao  incompleta

de produtos derivados do petr6leo, tais como graxas,  6leos,  pneus,  plasticos,  entre outros;

11 -danos a sadde da populagao diretamente afetada pela fumaga;

Ill -fogo em area a memos de 500 (quinhentos) metros de distancia de

pr6dio  publico,  unidade de  sadde,  creche,  escola,  asilo  ou  estabelecimento que  receba  ou  abrigue

popula?ao em situagao de vulnerabilidade ou  hospitalar,

lv -fogo em areas com solo alagadigo e/ou turfoso;

V -togo em areas lindeiras a vias estruturais ou rodovias.

Pafagrafo dnico.  Alem de responder pelas multas previstas nesta Lei,

o  infrator  devefa  fazer  o  correto  descarte  dos  residuos  da  queima  e  apresentar  comprovaeao  da

destinagao ao 6rgao municipal competente.

Art. 5°   Nao se aplicam as disposig6es desta Lel:

I  -  nos  casos  em  que  a  queimada  e  empregada  de  forma  controlada

como pratica fitossanitaria em atlvidade agrosilvopastoril;

PTa¢a dos  Tres P(icleTes`  74 -Centro -Jacarei / SP -CEP  12327-170 -Fone:  (0  12) 3952-1122 -FAX:  (0 I 2) 3951 -7808
Site.  wu"'.camaratacare!  so  gLw br   e-mail   !2a!n§!raic@:iconct.com.br



CAMARA  MUNICIPAL   DE   JACARHf
PALACIO DA LIBERDADE

Substitutivo  ao  Proieto  de  Lei  do  Lealslativo  n°  072/2021.  de  30/08/2021,  aue  disD6e  sobi-e  a  Droibl
aueimadas no Munici.Dio de Jacarei,  estabelece penalidades e da outras providencias. -Fls.  04

11  -em  acao de treinamento de combate a  incendio.

Pafagrafo  tlnico.  Nas situag6es descritas  neste artigo,  a  utilizagao do

fogo devefa ser expressamente autorizada pelo 6rgao ou entidade competente e restringir-se a area

delimitada no auto de autorizaeao.

Art. 6°   0 infrator tefa o prazo de 30 (trinta) dias corridos  contados do

primelro dia  dtil  subsequente ao recebimento do auto de infra¢ao para apresentar defesa  na esfera

administrativa.

DO AUTO DE CONSTATACAO E INFRACAO

Art.  70   Verificada  a  infragao  de  qualquer  das  disposie6es  desta  Lei,

sera lavrado o Auto de lnfragao e lmposigao de Multa -AllM, de acordo com os seguintes crit6rios:

§ 1°  0 responsavel pela  infragao tomara ciencia do Auto de lnfragao e

lmposieao de Multa,  das segujntes maneiras:

I -pessoalmente, ou atrav6s de seu representante ou preposto;

11 -via postal,  mediante carta registrada com aviso de recebimento,  ou

notifica?ao  extrajudicial,  devidamente  acompanhada  de  c6pia  do Auto  de  lnfra?ao  e  lmposigao  de

Multa;

111 -por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, se desconhecido o domicilio

do  infrator.

§ 2°  0 Auto de lnfracao e lmposieao de Multa sera lavrado em 3 (tres)

vias, devendo ser entregue a 2a via ao autuado, mediante a constatacao ln loco da situagao.

§  3°     A  aeao  fiscal  podera  iniciar-se  de  forma  espontanea  ou   por

dentlncia que sera recebida pelo agente competente.
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§ 4°  0 Auto de lnfraeao e lmposieao de Multa sera lavrado com precisao

e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, devendo conter os seguintes elementos essenciais:

I - local da constataeao da infragao;

11 -dia/mss/ano/hora da constata?ao;

Ill  -inscrigao  imobiliaria  do  jm6vel;

lv - nome do infrator;

V -CPF ou CNPJ do infrator;

Vl - descrieao da infragao;

Vll -dispositivo legal afrontado nos termos da  Lei;

Vlll -recurso administrativo cabivel e instrugao para o exercicio desse

direito;

lx -demajs penalidades possiveis de serem aplicadas;

X -prazo para cumprimento da imposi?ao;

Xl -valor da multa em VRMs  (Valor de  Referencia do  Municipjo).

§ 50   Caso nao  identificado o infrator,  os dados  relativos aos itens  lv e

V  do  pafagrafo  anterior  serao  os  constantes  do  Cadastro  lmobiliario  da  Prefeitura  Municipal  de

Jacarei.

DOS RECURSOS

Art. 8°   A lavratura do Auto de  lnfraeao e lmposieao de Multa ensejara

a  abertura  de  processo  de  fiscalizaeao  junto  ao  6rgao  municipal  encarregado  de  desenvolver  a

fungao, no qual sefao devidamente processados os recursos administrativos ate a decisao final.

Art. 9°  Poderao os autuados oferecer recurso a autoridade competente

designada  pela Administra?ao  Municipal,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  contados  do  recebimento do

Auto de lnfragao e  lmposieao de Multa.

§ 1°  0 recurso somente sera reconhecido com a devida qualificagao do

solicitante e quando apresentado:

Prapa dos  Tres Poderes,  74 -Centro -Jacarei / SP -CEP  12327-170 -Fone   (012) 3952-1122 -FAX:  (012) 3951-7808
Sue.  !!i!±:!±!+:amarai acarci.sp=gQ±£J2[   a-mai I :  camaraic@iconet.com  br



ueimadas no MuniciDio de Jacarei, estabelece Denalidades e da outras orovidencias` -Fls.  06

a)    pelo  pr6prio notificado ou  autuado;

b)    por procurador devidamente constituido;

c)    por terceiro que demonstre vinculo na causa.

§  20    Sera  arquivado  o  recurso,  sem  apreciagao,  quando,  depois  de

regularmente cientificados, os recorrentes nao fornecerem documentos ou informa?6es consideradas

essenciais para a analise das alegag6es, de acordo com a lei.

Art.  10    0s  recursos  apresentados  no  prazo  terao  efeito  suspensivo

apenas no que se refere a inscrigao da multa em divida ativa

Art.11     Nas  hip6teses  de  nao  apresentagao  de  recurso  no  prazo

estabelecido ou de indeferimento do recurso administrativo,  sera o Auto de  lnfragao e lmposigao de

Multa  inscrito em  divida ativa.

D[sposie6Es FiNAls

Art.12   Sob  pena  de  multa  6  proibido  impedir ou  dificultar a  agao  dos

agentes fiscais ou  autoridades  municipais  responsaveis  pela  aplica?ao  desta  Lei,  no  exercicio  das

suas fung6es.

Pafagrafo  tlnico.    0  descumprimento  dos  preceitos  dispostos  neste

artigo ensejara a  aplicaeao de  multa de  5 (cinco) VRM  (Valor de  Refefencia do  Municipio),  alem  das

demais sane6es ja previstas nesta Lei.

Art.13   Qualquer cidadao  podefa  denunciar,  inclusive  anonimamente,

a Municipalidade,  atos que transgridam os dispositivos das  posturas,  leis e regulamentos municipais.

Art. 14  0s recursos provenientes da arrecadagao das multas previstas

nesta  Lei serao destinados ao  Fundo Municipal de Meio Ambiente.
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Art.15   Ficam  revogadas  as  disposic6es  em  contfario,  em  especial  a

Lei  Municipal  n° 417,  de  14 de fevereiro de  1957.

Art.16   E§ta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias ap6s a data de sua

Camara Municipal de Jacarei, 25 de mar?o de 2022.

MARIAiMELIA

Vereadora -PSDB

publicagao.
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JUSTIFICATIVA

Nobres Vereadores,

Mantidas   as   considerag6es  ja   apresentadas   no   projeto,   este

Substitutivo visa apenas adequar e  melhorar a proposta  inicial.

Cumpre registrar que, na elaboraeao desta propositura, contamos

com  a  valiosa  colaboragao  dos  seguintes  servidores  municipais:  Denise  Cubas  de  Morals  Prado,

Dirctora  de  Meio  Ambiente,   Mayra  Simao  de  Oliveira  e  Daniele  Batalha  Rocha,  Assessoras  da

Secretaria de Meio Ambiente,  Dr. Alexandre Vaz de Oliveira de Moraes, A§sessor da SEGOVPLAN,

Eng.  Dannyel And Travinski,  da SMAZU  e  Diogo Sasaki -Procurador Municipal.

Destaca-se  que  o  presente  Projeto  esta  em  consonancia  com  a

Agenda 2030, atingjndo os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel

Assim sendo,  por se tratar de mat6ria de interesse coletivo, e que

pedimos a aprecia?ao dos  Nobres  Edis,  esperando  merecer o necessario apoio  para aprovagao da

propositura.

Camara Municipal de Jacarei, 25 de margo de 2022

Vereadora - PSDB
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