
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

Gabinete do Prefeito Municipal

EI MUNICIPA

"Dispõe sobre a Política, infrações e sanções

edministretives ao Meio Ambiente e estabelece o
.. "I 1; '/'\

6~·pro};e$$lf:adrrijniâ(rati.fb munioipe! para apuração
,,' "'w ..• '" ':..,Jb )

'!,.estas{nfràlões e da õutras providências." .

. ' . .•...

Câmara . Mun;,çipal de
omutço e seguinte LEI .

•*

do Cipó

Título I

DAS DISPOSI~ÕES PRELIMINARES
t~,_ !
"",.? .,...-

Art. 10• Esta lei dispõe sobre a política do Meio Ambiente do Município de Capão
do Cipó - R5, sua elaboração, implementação e acompanhamento, instituindo princípios,
fixando objetivos e normas básicas para a defesa e proteção do meio ambiente e melhoria
da qualidade de vida da população. y
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Art.2°. Para elaboração, implementação e acompanhamento crítico da política do
eio Ambiente do Município, serão observados os seguintes princípios fundamentais:

ações;

I - multidisciplinariedade no trato das questões ambientais;

I! - participação comunitária;

lI! -compatibilização com as políticas do meio ambiente federal e estadual;

IV - unidade de política e na sua gestão, sem prejuízo da descentralização de
,/,<

VI! - independente de

Capítulo II

DO INTERESSE; LOCAL

práticas

urbanas,

inserem;

de manejo, conservação e

de resíduos e efluentes de

qualquer natureza;

V - a diminuição dos níveis de poluição atmosférica, hídrica, sonora, estética e

do solo;
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permanente,

e da fauna, bemVIII -

árvores,

estético;

DA AÇÃO DO MUNICíPIO DE CAP.ÃO",,9(i)CIPÓ
'<"I', ' '.. ,',"""..... . .i( ,

Art. 4°. Ao MbnicípIo~de Ca'pã"ohdo Cipó no exereído de sua competência
constitucional e legal, relacionadas com o Meio Ambiente, incumbe mobilizar e coordenar
suas ações e recursos humanos, financeiros~ materiais, técnicos e científicos, com a
participação da população, na consecução dos objetivos e interesses estabelecidos nesta
lei, devendo:

I - planejar e desenvolver ações de promoção, proteção, conservação,

preservação, recuperação, reparação, vigilância e melhoria de qualidade arnblentalc
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II - definir e controlar a ocupação e uso dos espaços territoriais de acordo com

suas limitações e condicionantes ecológicas e ambientais;

III -elaborar e implementar programas para proteção e defesa do meio

ambiente;

IV - exercer o controle da poluição ambiental;

V - definir áreas prioritárias de ação governamental relativa ao meio ambiente,

visando à preservação e melhoria da6~,lldadi~ qJl1'\;"ental e do equilíbrio ecológico;-er \ tf'?P

VI - identificarr'icr\ ,istr~r ~jniâa r;yação e de outras áreas
i '"

protegidas para a prot~G~ l~W: flora e fauna, recursos

genéticos e outros bens e ormas de sua competência

-,';'

;;;'rlanciais hídricos,

e sub-bacias

aferição e

e sonora,

bientais;
I

r1 ndições de

lançamento

tivas relativas

ao meio ambiente;

XII - içrtp'/a
.§ '-'~"~'*. 1

XIII -'p~ôm\,
li

a educação ambienal'iC;~imo proc
os níve is de ensino, fo rm aT""êiinforLa>'-'1'>;" P''''i'i''';p,,,,,;,,;,,;;,,,";;';;i;ti;,;ii'i;iii;;iiPii'iÔ"ii;

XIV -incentivar o desenvo vi"tl'lerltoT'ia."ipir:odtlçaoe instalação de equipamentos, e a

criação, absorção e difusão de tecnologias compatíveis com a melho ia da qualidade

ambiental;

XV - implantar e operar o sistema de monitoramento ambiental unicipal;

XVI -garantir a participação comunitária no planejamento, execução e vigilância

das atividades que visem à proteção, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental;

jef""ambiente"fi' ,Ai'i i}
ãb"d~eio ambiente e

ultiôTsciplinar, em todos
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XVII - regulamentar e controlar a utilização de produtos químicos em atividades

agrossilvopastoris, industriais e de prestação de serviços;

XVIII -incentivar, colaborar e participar de planos de ação de interesse ambiental

em nível federal, estadual e regional, através de ações comuns, acordo, consórcio e

convênios;

essenciais à conquista e à

rrnaçoes e dados sobre questões
Ü r~

I

"""""_~"""~.iiE"rrl"<,earko armazenamento

resíduos nucleares, latraJés do murucrpro,Y '..•
estabelecldas-oe "~elho Municipal

m ' ~df'ti '~f
:,:,iI"'=~'''''''' V

I - planejar, coordenar, executar: controlar atividades que visem à proteção,

conservação e melhoria do meio ambiente;

II - formular políticas e diretrizes de desenvolvimento ambiental para o

município, observadas as peculiaridades locais;
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III - expedir as normas técnicas e regulamentares, bem como os padrões de

proteção, conservação, preservação e recuperação do meio ambiente, no âmbito de sua

competência, observadas as legislações federal, estadual e municipal;

IV - exercer a ação fiscalizadora de observância das normas contidas na

legislação ambiental;

da lei ambiental e de

funcionamento de fontes

do

para proteção

ambiental;

consciência

ambiente;

na formação da

o meio

as

desenvolvimento de planos, programas e projetos ambientais;

XVI - promover, em conjunto com os demais órgãos municipais, o controle da

utilização, comercialização, armazenagem e transporte de produtos tóxicos e/ou perigosos;

XVII - acionar o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA e

implementar as suas deliberações; y
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XVIII - submeter à deliberação do COMDEMA as propostas de políticas,

normatizações, procedimentos e diretrizes definidas para o gerenciamento ambiental

municipal;

XIX - submeter à deliberação do COMDEMA os pareceres técnicos e jurídicos

emitidos secretaria, referentes ao licenciamento ambiental de atividades

RQMA.
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por órgãos e entidades de qualquer natureza, estão sujeitos ao controle da SMMA, sem
prejuízo daquele exercido por outros órgãos competentes, devendo observar o disposto
nesta Lei, seu regulamento e normas técnicas.

Parágrafo único. A construção, reforma, ampliação e operação de sistema de
saneamento básico, dependem de prévia aprovação dos respectivos projetos pela SMMA.

e receber

nas

ou rurais;

éní áreas urbanas
V

u-
UI-

orgânica;
~

IV - o lançamento de,xesíduos e águas de superfície, sistemas de-~ . ~
''0 '"""'L.":,::;:;;x,,,OiI':;'" = ,';".~w;;Jk~"$-;jW.

drenagem de águas pluviais, poços, cacimbas e áreaserodidas.

§ 20. Os resíduos sólidos, portadores de agentes patogênicos, inclusive os de
serviços de saúde (hospitalares, laboratoriais, farmacológicos e os resultantes de postos de
saúde), assim como alimentos ou produtos contaminados, deverão ser adequadamente
acondicionados e conduzidos por transporte especial, nas condições estabelecidas pele
SMMA, atendidas as especificações determinadas pela legislação vigente. ):(

L
§ 3°. A SMMA estabelecerá as zonas onde a seleção do lixo verá ser

necessariamente efetuada a nível domiciliar.
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§ 40. O Município estimulará a coleta seletiva dos resíduos domiciliares, através
de programa municipal a ser criado por regramento específico, e realizará, por seus
próprios meios, ou através de convênio ou contrato, respeitado o processo licitatório, o
recolhimento e destinação adequada dos resíduos.

Art. 16. Aquele que utiliza substâncias, produtos, objetos ou resíduos,
considerados tóxicos ou perigosos, deve tomar precauções para que não apresentem
perigo e não afetem o Meio Ambiente e a saúde da coletividade, nos termos da legislação
correspondente. ,,~, .,.,..

A . '" ""..-JC f .
Art. 17. As e/difica~õei d~ve~~ão.obedecer .aos:reg~uJsitossanitários de higiene e

segurança, indis~ensá\Íei~J:,~L~'~i~~t?ç~,~'c,. "aq;~:~~~!tr = pessoas em. geral, a
serem estabelecidos no r:e,g~la~rll~.nta· .u.re'~~norr:p~s~tecnlcas estabelecidas pelo
COMDEMA,observadas aldis~oSições Elalegisração vi§enfe~::' " $

, ~, ~
/I: " '"

Art. 18~.AS~t1A, conjuntamente cem a Secretaria MunJqil:?,ado Planejamento
Urbano, fi~ará~h:2.'iI)l~~~ara a aprovação de projetos de edincaç§,g~~~p~licase privadas,
objetivandÓ~ellit";(Ji1iiJ deJ=nergia elétrica para climatização, llurrri?'\' .t.A~r~' uecimento de

"'""à i'~ '{~~!\ f" <tI
água.' "j..'~ :

normas

Art. 21.,São tnstrurnêntos da política do Mei~ I:\mbi~nte do ~icípiO de Capão do
".. li! -."'"Cipó.

I - o estabelecimento lde normas, padrões, critérios e parâmetros de qualidade

ambiental;

II - o zoneamento ambiental;

Ill -o licenciamento ambiental;

IV - as sanções disciplinares ao não cumprimento da legislação a

V - o estabelecimento de incentivos fiscais com vista à produção e instalação de

equipamentos, a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria de qualidade
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ambiental e o uso adequado da propriedade para fim de ampliação, manutenção e

recuperação de espaços legalmente protegidos;

VI - o cadastro técnico de atividades e o sistema de informações;

VII -a cobrança de contribuição de melhoria ambiental;

VIII - a cobrança de taxa de conservação de áreas de relevante interesse

ambiental;

IX -

e o relatório

com fins

econômicos.

TÍTULO IV

§ 10 - A Licença Prévia não será concedida quando a atividade for desconforme
com os planos federais e municipais de uso e ocupação do solo, ou quando em virtude de
suas repercussões ambientais, seja incompatível com os usos e características ambientais
do local proposto ou suas adjacências.
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§ 2° - A Licença de Instalação deverá ser requerida no prazo de até 01 (um) ano
a contar da data da expedição da Licença Prévia, sob pena de caducidade desta.

§ 3° - A Licença de Operação deverá ser renovada de 01 (um) a 04 (quatro)
anos, a critério da SMMA, sendo que, a primeira Licença será concedida obrigatoriamente
pelo período de 01 (um) ano, observada a legislação vigente a época da renovação. '

§ 4° - No interesse da política de meio ambiente a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, durante a vigência das licenças de qy,e trata este artigo, poderá determinar a
realização de auditoria técnica no emp~eendimento.

lf "" r»: t",:; _ '11. \ "

§ 5° - Os valores Arrecadadôs, prdv~nientes ~âo licenci'amento ambiental, bem
como de multas emitidas"'peloSMMA serão reverrt:iâbs ao Fl1MDEMA.,.

- =, ,J _',
Art. 23. As atividades passíveis de liceriôarnentó segundo a presente Lei,

-""- .~~
existentes na data ,d~ptJ6Iicação esta, será concedido a Licel19a~de Regularização
mediante o paqamento das taxas equivalente ao valor referente às t::iceQ..Ças,Prévia, de
Instalação eyê,Operé!ção, que deverão ser providenciadas no período ~ir:flO de 06 (seis)
meses.

DAS INFRAÇÕES E PEN'ALIDADES

Seção I - Disposições Gerais

Art. 26. Constitui infração administrativa ambiental, toda ação ou ormssao que
importe na inobservância dos preceitos desta lei, de seus regulamentos e demais
legislações ambientais.
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Art. 27. Considera-se infração administrativa ambiental, toda ação ou omissão
que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio
ambiente, conforme o disposto na Seção Ill deste Capítulo.

Parágrafo único. O elenco constante da Seção I!I deste Capítulo não exclui a
previsão de outras infrações previstas na legislação.

Art. 28. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I - advertência;

I! - multa simples;

quando
aplicação

as sanções

'infração e suas
n

Ill -situação econômica do infrator.

§ 10. Na aplicação do disposto no inciso I, o órgão ambiental aplicará a tabela
constante do anexo I desta lei para agravantes e atenuação das sanções administrativas.

§ 20. As sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujeitas à confirmação
pela autoridade julgadora.

Subseção I

Da Advertência
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Art. 30. A sanção de advertência poderá ser aplicada, mediante a lavratura de
auto de infração, para as infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente,
garantidos a ampla defesa e o contraditório.

§ 10. Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio
ambiente aquelas em que a multa máxima cominada não ultrapasse o valor -de R$
1.000,00 (mil reais), ou que, no caso de multa por unidade de medida, a multa aplicável
não exceda o valor referido.

. ~ ~~
Art. 34. O valor da multa de que trata a presente Lei será corrigido,

periodicamente, com base nos. ~ndices estabelecidos na leqíslação pertinente, sendo o
mínimo de R$ 50,00 (cinqüenta''\%(f1~is)e o máximo .de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta
milhões de reais).

Art. 35. A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se
prolongar no tempo.

§ 10. Constatada a situação prevista no caput, o agente autuante lavrará auto de
infração, indicando, além dos requisitos constantes do Art. 104, o valor da multa diária.
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§ 20• O valor da multa diária deverá ser fixado de acordo com os critérios
estabelecidos na Lei, não podendo ser inferior ao mínimo estabelecido no Art. 35 nem
superior a dez por cento do valor da multa simples máxima cominada para a infração.

§ 30. Lavrado o auto de infração, será aberto prazo de defesa nos termos
estabelecidos no Capítulo li deste título.

§ 40. A multa diária deixará de ser aplicada a partir da data em que o autuado
apresentar ao órgão ambiental documentos que comprovem a regularização da situação
que deu causa à lavratura do auto de mrracaa,

§ 50. Caso g?age,~fel)Úª-".,~_.._-
situação que deu causá~~, fi \ cceV :iii1';il;'í:.j2:[!k";;;r'~":i'~'~;~

voltará a ser imposta d~,..,
autuado, sem preju] o da1,(;idhJ1ãtrsd'

deverá, em
diária, decr:"
posterior e

O"~"~t
~(rm,petente verifique que a
" 0.
" r,~gularizada, a multa diária

[ltcada. sendo notificado o
legis ção.

ridade ambiental
valor da multa

autuado para

te após o

dos

A
período de
confirmado no

.~.

§ 10.;0 ~gr
, K",:d; ;\~'"

fara constar, po.r/copl' ,, ~ ~
§ 20. Antes·",clo julgam~[I~o da nova infra,g:Çl,, or'ida'de ambiental deverá

verificar a existência de *àuto.,de,jhfr~ção'anterior'COhf'ir·pclQ,em/;fulgamento, para fins de
aplicação do agravamento da nov~i!,penalidade.

§ 30. Após o julgamento da nova infração, não será efetuado o agravamento da
penalidade.

Art. 37. Constatada a existência de auto de infração anteriormente confirmado
em julgamento, a autoridade ambiental deverá:

I -agravar a pena conforme disposto no caput;
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II - notificar o autuado para que se manifeste sobre o agravamento da
penalidade no prazo de dez dias; e

III - julgar a nova infração considerando o agravamento da penalidade.

Subseção III

de
de

autoria e
ém,;.(documentos, fotos e
,/1 á:e:,~.~~bargada, que
rrefêrencíàmento.

Art. 43. O descumprimento total ou parcial de embargo, sem prejuízo do
disposto no art. 90, ensejará a aplicação cumulativa das seguintes sanções:

I - suspensão da atividade que originou a infração e da venda de produtos ou
subprodutos criados ou produzidos na área ou local objeto do embargo infringido' e
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II - cancelamento de registros, licenças ou autorizações de funcionamento da
atividade econômica junto aos órgãos ambientais e de fiscalização.

§ 1°. O órgão ou entidade ambiental promoverá a divulgação dos dados do
imóvel rural, da área ou local embargado e do respectivo titular em lista oficial,
resguardados os dados protegidos por legislação específica para efeitos do disposto no
inciso III do art. 4° da Lei Federal nO 10.650/03, especificando o exato local da área
embargada e informando que o auto de infração encontra-se julgado ou pendente de
julgamento./'

§ 2°. A pedido' do inter:essfdo, d ó~~ão ambie!;lta~ autuante emitirá certidão em
t· id dI' bl .v..... d~' '" ~.#, I ~ " ~ bí t d bque conste a a IVI a e, o",Ja ". I?ªr;l,e.;.acarea 0ve;~que sao o je os o em argo,

conforme o caso.

são:

I - suspensão de registro, licença ou autorização:

II - cancelamento de registro, licença ou autorização;

III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

IV - perda ou suspensão da participação em linhas
estabelecimentos oficiais de crédito; e

V - proibição de contratar com a administração pública;

de fi nanciamento em

r
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§ 10• A autoridade ambiental fixará o período de vigência das sanções previstas
neste artigo, observando os seguintes prazos:

I - até três anos para a sanção prevista no inciso V;

11 - até um ano para as demais sanções.

§ 2°. Em qualquer caso, a extinção da sanção fica condicionada à regularização
da conduta que deu origem ao auto de infração.

e infração
autos serão
prejuízo da

I - pelo recebimento do auto de infração ou
. ,

qualquer outro meio, lncluslve' por edital;

11 - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato;

do infrator por

111 - pela decisão condenatória recorrível.
_ -""-

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do
que dispõe o inciso lI, aqueles que impliquem instrução do processo.

Seção 111

Das Infrações Administrativas Cometidas Contra o Meio

Subseção I
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Das Infrações Contra o Patrimônio Arqueológico

Art. 48. É proibido a destruição do Patrimônio Arqueológico do Município,
constituindo-se infração a destruição de moradas antigas (taperas), e todas suas
benfeitorias, devendo seus proprietários cercá-Ias e conservá-Ias.

Multa de:

I - R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

ou em

II - quem rnodiflca, danifica ou destrói ninhó, abrigo ou ariadouro natural; ou

III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro
ou depósito, utiliza ou transporta ovos;"larvas~()o'éSpécimes da fauna silvestre, nativa ou
em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de
criadouros não autorizados, sem a devida permissão, licença ou autorização d autor:" ade
ambiental competente ou em desacordo com a obtida.

§ 40• No caso de guarda doméstica de espécime silvestre nã considerada
ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando s circunstâncias,
deixar de aplicar a multa, em analogia ao disposto no § 20 do Art. 29 da Lei na. 9.605/98.
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§ 5°. No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade competente
deixar de aplicar as sanções previstas nesta Lei, quando o agente espontaneamente
entregar os animais ao órgão ambiental competente.

§ 6°. Caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em
desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante
promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

§ 70. São espécimes da fauna silvestre, para os efeitos da Lei, todos os
organismos incluídos no reino animar:' pertencet~tes às espécies nativas, migratórias e
quaisquer outras não exóticas: aquátl~as' ou ten estlíe~ que kenl1am todo ou parte de seu
ciclo original de vida ocorreude 'dentro dos' lirnites' ,pó território\ brasileiro ou em águas
jurisdicionais brasileiras. . ,

de listas

a caça,

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais) por
indivíduo.

Art. 53. Deixar, o jardim zoológico e os criadouros autorizados, de ter o livro de
registro do acervo faunístico ou mantê-to de forma irregular:

Multa de R$ 500,00 a R$ 5.000,00 (mil reais).

Rua Catarino Garcia dos Santos, 50 Centro - Capão do Cipó - RS Cep: 97753-000 Fone: (55)3611-1030 Fax: (55) 3611-1900



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

Gabinete do Prefeito Municipal

Parágrafo único. Incorre na mesma multa quem deixa de manter registro de
acervo faunístico e movimentação de plantei em sistemas informatizados de controle de
fauna ou fornece dados inconsistentes ou fraudados.

Art. 54. Deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e valores
oriundos de comércio de animais silvestres:

Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

tamanhos

ou exporta espécimes de
órgão competente ou em

VI - deixa de apresentar declaração de estoque.

Art. 58. Pescar mediante a utilização de explosivos ou s tâncias que, em
contato com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias óxicas, ou ainda, por
outro meio proibido pela autoridade competente:
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Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com
acréscimo de R$ 20,00 (vinte reais), por quilo ou fração do produto da pescaria.

Art. 59. Exercer a pesca sem prévio cadastro, inscrição, autorização, licença,
permissão ou registro do órgão competente, ou em desacordo com o obtido:

Subseção 11

Das Infrações Contra a Flora

Art. 63. Destruir ou danificar florestas ou demais formas de veg ção natural ou
utilizá-Ias com infringência das normas de proteção em área considera a de preservação
permanente, sem autorização do órgão competente, quando exigível, ou em desacordo
com a obtida:
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Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por
hectare ou fração.

Art. 64. Cortar árvores em área considerada de preservação permanente ou cuja
espécie seja especialmente protegida, sem permissão da autoridade competente:

por

§ 30• Nas infrações d~_transporte, caso a quantidªde" ou espécie constatada no
ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental

oW""ifl ~W'

competente, o agente autuante promoverá a-autuação considerando a totalidade do objeto
da fiscalização.

§ 40. Para as demais infrações previstas neste artigo, o agente autuante
promoverá a autuação considerando o volume integral de madeira, lenha, carvão ou outros
produtos de origem vegetal que não guarde correspondência com aquele autorizado pela
autoridade ambiental competente, em razão da quantidade ou espécie. y
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Art. 68. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais
formas de vegetação nativa em unidades de conservação ou outras áreas especialmente
protegidas, quando couber, área de preservação permanente, reserva legal ou demais
locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.

se aplica para o uso permitido dasParágrafo único. O disposto no caput não
áreas de preservação permanente.

§,- 8'\,

daflifif,:i~r't"~fIQfê~tâ~'ti,
L ":o,ão<9, t~sslv~'is

de vegetação nativa,
para exploração ou

Art. 69. Destruir
iY-Y\~_

objeto de especial pri' 5
supressão:

Multa de R$ 6.0

Paráqra
ou fração qualj:l.ç;f

-,.,."

ou secundári '

nico. ,00 (
iiY~Tçãó,prevista nocaput se der 'em detrirrent
,i. , a" nçado ou médio de regeneração '.b bio

ti reais) por hectare
getação primária

Atlântica.

ão nativa ou
ou licença

§
fração quan
no estágio

hectare ou
secundária

o Qonsideradas
\j

a que tenham
ela legislação.

§
de especial pre"""A"
regime jurídico pr6pi

Art. 71. De"" "x'
;,<-"_'%,,'0f,,,~:'1

vegetação nati~â 9Y.,.~~~~~i,~;.t0i'\
florestal, de d~imínibpr~:~:I·ii,.
competente ou e'rrF.di~tSaçô'td

Multa de R$ 5.boo,OO(glnco'mi'lireaisJ'jJor'Çlrg",QJJ'oifr' ção.
ii,

Art. 72. Desmatar, a co·rte",r::á~QJ",!!Qr~.,§tÇlS"ou·iâemaisformações nativas, fora da
reserva legal, sem autorização da autoridade competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.

Art. 73. Explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de
espécies nativas plantadas, localizada fora de área de reserva legal averbada, de domínio
público ou privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental compete te ou em
desacordo com a concedida:
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Multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade,
estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem deixa de cumprir a reposição
florestal obrigatória.

Art. 74. Adquirir, intermediar, transportar ou comercializar produto ou
subproduto de origem animal ou vegetal produzido sobre área objeto de embargo:

meio,

metro

de

do órgão

11 - a vegetação destruída,· Glanificada, utilizada ou explorada contiver espécies
ameaçadas de extinção, constantes de lista oficial.

Art. 81. Nas hipóteses previstas nos Arts. 76, 77, 78 e 79, em se tratando de
espécies nativas plantadas, a autorização de corte poderá ser substituída pelo protocolo do
pedido junto ao órgão ambiental competente, caso em que este será instado pelo agente
de fiscalização a fazer as necessárias verificações quanto à real origem do materí I.
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Subseção 111

Das Infrações Relativas à Poluição e outras Infrações Ambientais

Art.82. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais
ou a destruição significativa da biodiversidade:

Art. 84. Executar pesquisa, lavra ou extração de minerais sem a competente
autorização, permissão, concessão ou licença da autoridade ambiental competente ou em
desacordo com a obtida:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil re r
hectare ou fração.
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Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem deixa de recuperar a área
pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou
determinação do órgão ambiental competente.

Art. 85. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar,
fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância
tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as
exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos:

Multa de R$ 500,00 (q_uintre'ntos reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais).

a multa é

normas

milhões de

reais). ~. /;~h:., .
'" "' .. - "

pará~~afo'·ún~ç.9\)ncOrrenas-mesmas multas quem: ,: \i'1' 'fl'

I -',constrór; I ~~terma,!amPlia! instala ou faz funCiOn~f,}lêsf.tab:"éleéi;nento,obra ou
serviço sujeito a IiÇér:l~~/;ri:entçiam,9,ientq! IqcaIJzad~,~m Uni(:t~â~We;'JçH'I~(g'e~açãoou em sua

~ , ·'tin' $i /\\"'}. > 'f"""iv f.'"" ff 1%\ '\1 ,ltifn;; #"if"[
zona de amortecime'ntOj&ou\e'ri1,áré~9,src:leproteçfiõ"d'e,,Jl;1ànaço}€iisI~'galmente estabelecidas,

." , " . '.'.... , '. -,.1,' j'" )i<:"{' ." ~
sem anuência do...respec.ti~"oórgãO g~~~r;e. .- ~'>Y é~: '";' _

II - deixa delatend~ a condlclonantes estabelecidi~na trdença ambienta!.
• I ". ,/

Art. 87. Oisseminaf doença ou praga ou espécié'~que,Rgss'ám causar dano à~~= ~1 }~." ,_o,

fauna, à flora ou aos ecossistemas: \'"" ,,"
",40';" '~ ,

Multa de R$ 5.000,00 '(cinco mil reais) a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais).

Art. 88. Conduzir, permitir ou autorizar a condução de veículo automotor em
desacordo com os limites e exigências ambientais previstos na legislação:

Multade R$1.000,00(milreais)a R$10.000,00(dezmilreaiS).y
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Art. 89. Alterar ou promover a conversão de qualquer item em veículos ou
motores novos ou usados que provoque alterações nos limites e exigências ambientais
previstas na legislação:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por
veículo, e correção da irregularidade.

Art.90.

I - ;1 rativo ou decisão judicial;
t

",.'iI'
ou

científica ou

Subseção V

Das Infrações Administrativas Contra a Administração A

Art. 94. Obstar ou dificultar a ação do Poder Público no exercício de atividades de
fiscalização ambiental:
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Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 95. Obstar ou dificultar a ação do órgão ambiental, ou de terceiro por ele
encarregado, na coleta de dados para a execução de georreferenciamento de imóveis
rurais para fins de fiscalização:

Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 300,00 (trezentos reais) por hectare do
imóvel.

total ou

reais).

por lei, na

Capítulo II

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÕ

Seção I

Das Disposições Preliminares
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Art. 101. Este Capítulo regula o processo administrativo municipal para a
apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Art. 102. O processo será orientado pelos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
devido processo legal, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

formas:

Ir; pessoalmente;
'\;.; . .

II - por seu representante legal;

lI!'::

r
não for loca

bido ou se

autuante
autuado.

. \', ;0, o agente
'*4 .~ ,

'twtregara ao
U
~

pela infração
o disposto

aviso! de recebimento ou
~

,
lavrado em impresso pela

no

I - nome do infrator, '''se!,l domicílio e/ol.! residência, bem como os demais
elementos necessários a sua qualificação e identificação civil;

II - local, data e hora da infração;

III - descrição da infração e menção do dispositivo legal o
transgredido;

IV - penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que
autoriza sua imposição;
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v - ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em processo
administrativo;

VI - notificação do autuado;

VII - prazo para o recolhimento da multa;

a qualquer
acho saneador,

em que a

novo

no uso do seu

I - apreensão;

II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

III - suspensão de venda ou fabricação de produto;

IV - suspensão parcial ou total de atividades;
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v - destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da
infração; e

VI - demolição.

§ 10• As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a
ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado
prático do processo administrativo.

de efetivamente

nos

fi
fundamentada em que se

para a consecução da

Parágrafo único. Os veículos de qualquer natureza que forem apreendidos
poderão ser utilizados pela administração ambiental para fazer o deslocamento do material
apreendido até local adequado ou para promover a recomposição do dano ambienta!.

Art. 112. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade
responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel d posi 'rio,
até o julgamento do processo administrativo.
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Parágrafo UnlCO. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da
apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem
no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário
pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 113. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 112 poderá
ser confiado:

l-a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural,
educacional, hospitalar, penal e milita/'bu

II - ao própri~'âgtl::l~Ct
de utilização em novas '\mfr li

animais não traga risco

pelos
depositário

os com os
verbas de

natureza
procederá

ntregues a
e triagem,

:esponsabilidade
vigentes, serem

II
vendidos;

poderão ser

III - os prodos pereí~ iS.~.êS,,[T1gg~i.ra
serão avaliados e doados.

§ 10. Os animais de quet~~t~h"()·ihêi'sõ···tt após avaliados, poderão ser doados,
mediante decisão motivada da autoridade ambiental, sempre que sua guarda ou venda
forem inviáveis econômica ou operacionalmente.

..:
§ 2°. A doação a que se refere o § 10 será feita às instituições mencíonada no

Art. 143.

§ 3°. O órgão ou entidade ambiental deverá estabelecer mec mos que
assegurem a indenização ao proprietário dos animais vendidos ou doados elo valor de
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avaliação consignado no termo de apreensão, caso esta não seja confirmada na decisão do
processo administrativo.

§ 40. Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras que
estejam acondicionadas a céu aberto ou que não puderem ser guardadas ou depositadas
em locais próprios, sob vigilância, ou ainda quando inviável o transporte e quarda.
atestados pelo agente autuante no documento de apreensão.

§ 50. A libertação dos animais da fauna silvestre em seu habitat natural deverá
observar os critérios técnicos previa idos pelo órgão ou entidade ambiental
competente. /"1

Art. 115. O "
objetivo impedir a contf
ambiente e dar viabilida
.exclusivamente ai on

ç!~spectivas áreas tem por
regeneração do meio

vendo restringir-se

a autoridade
comunicar ao
a apurado o

do imóvel
indefinido, s
publicação

o detentor
e domicílio

mediante a

,e~~nsãod~h:~:~"?~~Z90!fi' i~Çãode ;
""Jjt;lomerca.(joi/deu;,ro\Qutoêfe subpnl\,\;1,>1(;' . '''>~ 'b;'-:. . l'--'

n,bientepou qU,etenha ~omo objeti
I: #"'" ~ '01' ~ "«-

.od os de :oFigerrt1;il~g~ªJ.>"-ó'

/' .l <J,,:".\~':.- __ .. ,__,'; ~ --~ ,! - \'~"'Y""",y-".,--, ;~ 1
., Q;"par-çialoH tb~ªI,\:Çl~')gt'.

+!-:'·":....'r. _ ,;'1<, f:' - - ~,>,,}:\.

çesso:('prodúti'10s em q.~êacor
i,d%:l:;;~~P

Art. 1,~. s pr ,..,LI"àS/ inclusl~l·"IJ1~(jEqlréls,subprq'i .... .... I
'''(';:./ i.Af";;;i'h:2\à - ::~;'~~\"", ,,_~:-~:~~'<",:.;---,, __ '<'>:"<:-_>"f"_:)y,,-,;.«--_ ,_<L,;,-:>,.p0/_/,:~Y_,;'-> -'

na prática da infrac;ão",l2"oderãoserd~struídõsou lnutlllzatfós ·ql.Jé3ndg.:
~'"}:, .,.,._--:::,-,., ",.'. ',' - - - ;-c:;

«i __.:::::::_... ---~~'~<t:-,\;_'<::;~~!;,;i::'!:, _ ::::: ," ,'" _ ,,,_i;;,!i

I -a medida for Iiecess~ria pa'rà evita o seu use-e-eprdveltarnento indevidos nas
situações em que o transporte e a"guéu:fl.aforem invi..éÍ.)leiSem face das circunstâncias; ou

""""",:.::i/1;':j:::.<::;;:';i;,;:j-,c,mt~~Ú,:Y,:i>(""";";" .,y;,;""uI

11 - possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a
segurança da população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização.

Parágrafo único. O termo de destruição ou inutilização deverá ser instruído com
elementos que identifiquem as condições anteriores e posteriores à ação, bem como a
avaliação dos bens destruídos.

A
visa a evit
administrativa! ..
de matéria-prima

edida que
o de infração
o uso contínuo

Art. 117.
impedir a contiQÚíH::I,Ht=l:;r
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Art. 139. O recurso não será conhecido quando interposto:

I - fora do prazo;

II - perante órgão ambiental incompetente; ou

III - por quem não seja legitimado.

Art. 140. Após o julgamento, o COMDEMA restituirá os processos ao órgão
ambiental de origem, para que efetue a notificação do interessado, dando ciência da
decisão proferida.

Art. 141. Havendq,rd~~~ão cOI'I{~aór:l""d,(â\{t() ""de infração por parte do
COMDEMAo Interessado será~nofificado nos termbS do".A:i:í.:1'33.

Parágrafo único .. As~uttas estarão s~;r;.s· à iptualização monetária desde a
lavratura do auto de infração-até o seu efetivo pagamento, sem prejuízo da aplicação de
juros de mora e d~mais encaE~res-EeHf0Fme:::previstee~.~i._"""I

> endidas ou
Q,otivada da

destruídos ou

VI - os animais domésticos e exóticos serão vendidos ou doados.
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III - custeio ou execução de programas e de projetos ambientais desenvolvidos
por entidades públicas de proteção e conservação do meio ambiente; e

IV - manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a preservação
do meio ambiente.

conversão de esta

." \ obrigado a
'!li ''ll [b:vt\ I

or cento sobre o;l

•.
§ 10. Caso o autuado ainda não disponha de pré-projeto na data de

apresentação do requerimento, a autoridade ambiental, se provocada, poderá conceder o
prazo de até trinta dias para'que-ele proceda à juntada aos-autos do referido documento.

"" --,~

§ 20• A autoridade amblental poderá-dispensar o projeto de recuperação
ambiental ou autorizar a substituição por projeto simplificado quando a r cuper ão
ambiental for de menor complexidade.

§ 30. Antes de decidir o pedido de conversão da multa, a autorid ambiental
poderá determinar ao autuado que proceda a emendas, revisões e ajustes n pré-projeto.

§ 40. O não-atendimento por parte do autuado de qualquer das situações
previstas neste artigo importará no pronto indeferimento do pedido de conversão de multa.
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dos
fins

os do § 50

transporte,

~*,
I ~1' '.seçã;ViY:::~: ~i~
,1<)".' ,'i,' >f ",,_.:):;,-'h'l "Jft· "

Do Procedimento;de CàÍlvers'ão de Multa Simph~sem Serviços de. , /. ,
, ., ~ .

Preservação, Melhoria·e Recuperaç~oda Qual,d~d~ (10 Meio Ambiente

Art. 147. A autoridade ambiental poderá, nos termos do que dispõe o § 40 do
Art. 72 da Lei no 9.605/98~-converter a multa simples em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do ryleio élmbi~nte.

Art.148. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente:

I - execução de obras ou atividades de recuperação de danos deco rentes da
própria infração;

II - implementação de obras ou atividades de recuperação de áreas
bem como de preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente;
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§ 10. O recurso de que trata este artigo será dirigido à autoridade administrativa
julgadora que proferiu a decisão na defesa, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco
dias, o encaminhará à autoridade superior.

§ 20. O órgão ou entidade ambiental competente indicará, em ato próprio, a
autoridade superior que será responsável pelo julgamento do recurso mencionàdo no
caput.

§ 20• A autoridade julgadpra junto ao COMDEMA nao poderá modificar a
penalidade aplicada para aqravar-e situação do recorrente.

§ 30. O recurso interposto ~na fOFA'"1apréVista neste artigo não terá efeito
suspensivo, salvo quanto à penalidade de multa.

§ 40. Na hipótese de justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, a
autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a élido do
recorrente, dar efeito suspensivo ao recurso.

§ 50. O órgão ou entidade ambiental disciplinará os requisito
para o processamento do recurso previsto no caput deste artigo.
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I - na esfera administrativa, a imediata inscrição do débito em Dívida Ativa para
cobrança da multa resultante do auto de infração em seu valor integral; e

II - na esfera civil, a imediata execução judicial das obrigações assumidas, tendo
em vista seu caráter de título executivo extrajudicial.

§ 50. O termo de compromisso poderá conter cláusulas relativas às demais
sanções aplicadas em decorrência do julgamento do auto de infração.

§ 60. A assinatura do tratado neste artigo suspende a
exigibilidade da multa aplicada.

Art. 155. Os
do Município, mediante

ambiental,

de

IV penalidades
cabíveis;

da vigilância

§ 10 No exercício da ação ísealízada,..,ao.agen es terão livre acesso, em qualquer
dia e hora, mediante as formalidades legais, a todas as edificações, ou locais sujeitos ao
regime desta Lei, não se Ihes podendo negar informações, vistas a projetos, instalações,
dependências ou produtos sob inspeção.

§ 20 Nos casos de embargo à ação fiscalizadora, os agentes po o solicitar a
intervenção policial para a execução da medida ordenada, sem prejuízo a aplicação das
penalidades cabíveis.
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§ 5°. Em caso de existência de projeto de recuperação ambiental ou termo de
ajustamento de conduta fixado nas esferas cível ou penal, a administração poderá aceitar a
sua utilização na esfera administrativa, mediante decisão motivada.

Art. 153. Por ocasião do julgamento da defesa, a autoridade julgadora deverá,
numa única decisão, julgar o auto de infração e o pedido de conversão da multa.

§ 1°. A decisão sobre o pedido de conversão é discricionária, podendo a
administração, em decisão motivada, deferir ou não o pedido formulado, observado o que
dispõe o Art. 149.

:f':%."_A1,GS~9,,

l::0[l~érs~o, deverá a autoridade
, ~, :",,1\ da respectiva unidade

§ 3°.
interposição de
celebração d

e o prazo para a
ambiental para a

ndo decisão favorável ao pedido de c s v
promiss@,.Cjuedevená-eonaereasseguint
;> f, ' :. c'L:>"\ :'1 [1
!fi~.ação e ~ender,.e''" ' '

,:.> ~"~ /">N>v/:-::.:,;;::r~ ::~-

Ita, as partes
~igatórias:

espectivos

II
obrigações
anos, com

ji',',':.r ,_~,_----. ._, .... f ,•••<,,'j"';,,'

vigência do comprom e, em nç
óderá va~tié);:~htr:é:[Ó ~,'de~nov~f1t
s ',' / -, ',; ;0"\;I,fi '. \':1
i prorrogaç'ãp pOP/i~l oôo; "

lR\V!>.< .~~,<';- ''"''',:;,.-----;, ..",,: . ,JirtI;
etalhada~,d~,i s~\J,._objetQ~;valor i "

ão e de 'imRlant~çãÓ das':obr,él~e
previsto e

os, com metascronograma
a serem atingidas;

IV - mult
nele pactuadas.jqqe
dobro desse vafor;>e

<I.'

V - ford<€Q..[lpe
"c" ~!"i:i

§ 10. A assinalur:ra'
recorrer administrativamente.

das obrigações
em superior ao

renúncia ao direito de

§ 20. A celebração do termo de compromisso não põe fim ao processo
administrativo, devendo a autoridade competente monitorar e avaliar, no máximo a cada
dois anos, se as obrigações assumidas estão sendo cumpridas.

§ 30. O termo de compromisso terá efeitos na esfera civil e administrativa.y§ 40. O descumprimento do termo de compromisso implica:
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Art. 119. A demolição de obra, edificação ou construção não habitada e utilizada
diretamente para a infração ambiental dar-se-à excepcionalmente no ato da fiscalização
nos casos em que se constatar que a ausência da demolição importa em iminente risco de
agravamento do dano ambiental ou de graves riscos à saúde.

§ 10. A demolição poderá ser feita pelo agente autuante, por quem este
autorizar ou pelo próprio infrator e deverá ser devidamente descrita e documentada,
inclusive com fotografias.

§ 2°. As despe~as para a realiz0~çãO~t(jeroliçãO" correrão às custas do infrator.

§ 30. A del1)bl'lção"d! ""~a'>()C~~1a(r\set~P"Ytealizada em edificações
residenciais.

sempre
caput.

por cento
revisto no

Art. 123. O autuado poderá ser representado por advogado ou procurador
legalmente constituído, devendo, para tanto, anexar à defesa o respectivo instrumento de
procuração.

Parágrafo Único. O autuado poderá requerer prazo de até dez dias para a juntada
do instrumento a que se refere o caput. y·

Art. 124. A defesa não será conhecida quando apresentada:
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Parágrafo Único. A autoridade julgadora publicará em sua sede administrativa e
na internet a relação dos processos que entrarão na pauta de julgamento, para fins de

apresentação de alegações finais pelos interessados.

próprio, a

fatos e

Seção V

Dos Recursos

Art. 134. Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso no prazo
de vinte dias.
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r - fora do prazo;

I!- por quem não seja legitimado; ou

Ill -perante órgão ou entidade ambiental incompetente.

de dez dias,

Art. 129. Encerrada a instrução, o autuado terá o direito de manifen::1e
alegações finais, no prazo máximo de dez dias. r em
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Art. 158. Os agentes públicos, a serviço da SMMA, deverão ter qualificação
específica, aferida em concurso público de provas e títulos.

Título V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 160.

à
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I - Introdução:

Este anexo especifica os valores de multas que devem ser aplicadas quanto
ao descumprimento dos artigos 48 a 100 da presente lei. Nos artigos onde consta à
fórmula de cálculo da multa (unidade, hectare,metro cúbico, quilograma, metro de
carvão, estéreo, metro quadrado, dúzia, estipe, cento, milheiros ou outra medida
pertinente), os valores são os determinados pela ambiental vigente. Naqueles onde
não consta a forma de cálculo, caso o resultado da multa calculada seja inferior ou
superior aos valores constantes como mínimos e máximos, respectivamente,
correspondentes da lei, utilizar estes, em cumprimento aos valores estab~S.
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Quando o Auto de Infração referir-se a duas ou mais infrações, de artigos
diferentes, o cálculo do valor da multa a aplicar será efetuado para cada uma das
infrações e o valor final da multa será o somatório dos valores calculados.

11 - Grupos de Multa:

1) GRUPO I:

manejo e reposição fl'pr:e~~pl·r., '..- I 1-<:-::", ',. .)~<\'
\ - r,' f""·.... f '*\;, J-~,;;>lti ·f1,&\h

f) Promover côristrução, deiatividaae n§ô licenciád~; em s010 não edificável,r, ,
ou no seu entornO-;. assi'm. consi(t~rad.o em razão "",d~ sel;/ valor paisagístico,
ecológico, artístico, turísticG";hisJÓrico,,.,çuttl:Jral, religiósQ~;;)arqueo!ógico, etnográfico.', - - _. .-ou monumental, sêrn-autorlzaçãotda autoridade éompetenteou em desacordo com
a concedida;

"'"g) Efetuar a queima de resfdüos-sem-Heerrçã ambiental;

h) Depositar resíduos em área sem licença ambiental;

i) Emissão de ruídos;

j) Emitir ou despejar efluentes ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos,
causadores de degradação ambiental, em desacordo com o estabelecido na
legislação e normas complementares;
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k) Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, estabelecimentos,
obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos
órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos
pertinentes.

\ tenha (m)','
~

" ." ~~\ ,/
a) Construir, inst9lal{ ou fazer funcionar, estabeleainí,§ntos, obras ou serviços

potencialmente poluidor~s:,,, listados na Resolução CONAM1f nO 001/86 (sujeitos a
ElA/RIMA), sem lreença OU ãutórtaação dos órgãos~ambfêntais, GorfÍpetentes.

\ '~<:b: .'.. ...' .'~":' ~".~.u;~"~)l;:rw",.,':':' "" '~ " '1, , ,.:.,;1'1

b) Embalar, importa'P'; exportar, comercializar;r'forrréêêr, armazenar, guardar,
ter em depósito ou usar produto ou substânci radloatlva, em desacordo com as
exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos.

c) Acidentes rodoviários, ferroviários, fluviais, marítimos, industriais e os
ocorridos em depósitos de produtos químicos, que venham causar dano à saúde, à
segurança, à biota, ao bem- estar da população e aos recursos naturais, alterando
significativamente o meio ambiente ou a saúde pública.
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d) Causar poluição do solo que torne uma área urbana ou rural impróprias
para ocupação.

e) Causar, por mais de 24 (vinte e quatro) horas e até sete (sete) dias,
suspensão de abastecimento público de água para consumo humano, em razão de
contaminação do recurso hídrico, independentemente dos órgãos públicos de
abastecimento abastecerem

a área afetada por sistema alternativo.

f) Causar poluição que paralise

- ~. ,~~-~ r .- > :">' -, ;;
.~!',\ :\;' , .t . -1 ~~~""',",~rl ;

a) cW~~~gU.'il\:?i'01~ta!arou f~z~tr;~rÚ,A~i,ç>f;l~:~t~:ystabeleCifJ1eh~~II+Vr~tPu serviços
potencialmégté \p,>'OJUi(jo~es,semi,c~léen~á~u~~k:lautorizaçãd d~Stt€i~~ãé's~,ambientais
competentes, <ou <zoptrariando às "nermas,Ç legais e rég~Jía 'entos pertinentes:
empreendim~,n,tos q~~,:roduzam 00 procê§fm ~ubstância~~~~~~Ya V

b) P \cI' . " 7 d t b tê '. d·~1)t' t;17d, dro uzrr eproQ;eSSar1 pro u 9 ou su s ancra-ra I a ava esacor o com
as exigências esta~.~T~G·id{a..',..s.".em{·f.j'c.êhciêl~~.'~9tQ"'Cam,b,i~ntaLi\

.:, . ~ '" :N, .... ., r,·, I ! ~' .

c) Acidentes \;~do~i~rioS,lérr()\iârio~,'~flü\'i~iS, ~~~ítimQS, industriais e os
ocorridos em depósitos de~proatitos' químicos, que vennam:-cá'usar perigo iminente
à saúde, à segurança, à biota, ao bem-estar da populaçãe,lIos recursos naturais e
que causem danosirreparaveis ou de difícil reparaçãé a6meio ambiente ou a saúde, , 1
publica. "I. "". .'

,~ _w/i?l''->'

d) Causar, por período súperlor a 7 (sete) dias, suspensão de abastecimento
público de água para consumo humano, em razão de contaminação do recurso
hídrico, independentemente dos órgãos públicos de abastecimento abastecerem a
área afetada por sistema alternativo.

e) Causar poluição que provoque a retirada dos habitantes da área afetada,
por período superior a 7 (sete) dias.
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f) Dificultar ou impedir o uso público das praias, em trecho superior a 10 Km
do recurso hídrico.

Ações consideradas graves pelo agente autuante, mas não listadas nos
Grupos II e IlI, poderão ter seu enquadramento nestes Grupos definido pelo órgão
ambiental municipal, levando em conta a natureza da infração e' suas
consequências, a partir de relatório técnico elaborado pelo técnico responsável pela
autuação específica.

~,(\, ó'ttr,

Para o art. 84, serão apliq3dclsbs segLJ,[.nr
{''''''''i",!, !

. R$ 1.500,00 por he~tar"

. R$ 2.000,00 por hecta'!#I
l:«

ausência de

caso seja

III - Cálc

Com a fin
estabelecida a TA,
Atividades da é!fÇ',EP

/'C'1 ':':

POTENCIAL PQ!-\;f}'IqgiR
PORTE (escala%i!'d"ê0,75)"

<'< sY

TABELA DE PROPORÇÃO

POTENCIAL PORTE

(grau MÍNIM I PEQUENO I MEDIO I GRAND I EXCEPCIONA
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poluição) O E L

BAIXO 1 1,75 2,5 3,25 4

MEDIO 2 3 5 6,5 8

ALTO 3 5,25 7,5 9,75 12

Aplicável aos artigo
,........;\ "

SUP~RI1;
lli li

ARTIGO

1.000,00

53 1.000,01 3.000,00

5.000,003.000,01

54

55

GRUPO I 5.000,00 100.000,00

GRUPO 11 100.000,01 200.000,00

GRUPO 111 200.000,01 5°9.000,00

GRUPO I 5.000,00 100.000,00

GRUPO 11 100.000,01 200.000,00

GRUPO 111 200.000,01 500.000,00

56
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57

58

59

20.000,01 35.000,0063

35.000,01 50.000,00

64

5.000,00 20.000,00

20.000,01 35.000,0065

35.000,01 50.000,00

76

GRUPO I 1.000,00 2.000,00

2.000,01GRUPO II 5.000,0079

GRUPO III 5.00,01 10.000,01

82
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GRUPO II 200.000,01 1.000.000,00

GRUPO III 1.000.000,01 50.000.000,00

GRUPO I 5.000,00 200.000,00

83 GRUPO II 200.000,01 1.000.000,00

GRUPO III 1.000.000,01 50.000.000,00

GRUPO I 1.500,00 2.000,00

84 GRUPO II 2.000,01 2.500,00

GRUPO III 2.500,01 3.000,00
j:

",( GRUPO I 500,00 100.000,00

85 <: GRUPO II 100.000,01 500.000,00
~ ':: ,\

GRUPO III 500.000,01 2.000.000,00 I~~·

~: "
1~( ; GRUPO I 500,00 200.000,00,-

'~86 "',i\, GRUPO II 200~000,01 1.000.000,00 ;\',
"

:'1
';

t~'GRUPO,IIJ ' , 1:~90·.000íOl't'i,.,,+ 0.QOO:990,0O,
J, >'\:/

s
:,:,;1 ,." ,,'H,',>,>

~ GRUPO I 5.000,00 1.000.000,00 1\-'
87 ! ~ GRUPO II 1.000.000,01 2.000.000,00

'~, ~

GRUPO III 2.000.000,01 5.000.000,00

GRUPO I 1.000,00 2.000,°9
,,"' .

88 Ç;RUPO TI Si,' 2.090,01
,',

5.000;00

GRUPO m 5.000,01 10.000,00
,

GRUPO I '-~~ 500,00 2.000;00
."

89 GRUPO U 2.000,01~...'~ 5.000,00

GRUPO lU 5.000,01 10.000,00

GRURO I 10;000,00 100.00Q,00 ,;L,ii(!i,!;

90
GRUPO II 100.000,01 200.000,00
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GRUPO III 200.000,01 500.000,00

GRUPO I 10.000,00 50.000,00

91 GRUPO II 50.000,01 100.000,00

GRUPO III 100.000,01 200.000,00

GRUPO I 10.000,00 20.000,00

92 GRUPO II 20.000,01 30.000,00

93

500,00

94 10.000,01 50.000,00

50.000,01 100.000,00

95

96 100.000,01

GRUPO m 300.000,01

GRUPO I 1.000,00

. 10.000;00 .;

97 GRUPO TI4.

GRUPO III 1.000.000,00

GRUP0 I

98 GRUPO 11 10.000,01 30.000,00

Rua Catarino Garcia dos Santos, 50 Centro - Capão do Cipó - RS Cep: 97753-000 Fone: (55)3611-1030 Fax: (55) 3611-1900



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

Gabinete do Prefeito Municipal

GRUPO III 30.000,01 100.000,00

GRUPO I 1.500,00 100.000,00

GRUPO II 100.000,01 300.000,00

GRUPO III 300.00,01 1.000.000,00

GRUPO I 10.000,00 100.000,00

GRUPO II 100.000,01 300.000,00

GRUPO III 300.000;01 1.000.000~00

99

100

ARTIGO

GRUPO l 0,64 GRUPO l 255,77

GRUPO II 1.025,64

GRUPO III 11.538,46

GRUPO l 1.275,64 ):s
2,56 8653 GRUPO II

GRUPO III 2,56

GRUPO l 1,03 8754
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GRUPO II 5,13 GRUPO II 1.282,05

GRUPO III 6,41 GRUPO III 3.846,15

GRUPO l 121,79 GRUPO l 1,28

55 GRUPO II :128,21 88 GRUPO II
i· ':';:f:':~'

"F~:>t:::,,"1

GRUPO lII 384,62 GRUPO III 6,41

GRUPO I 121,79

56 GRUPO II

GRUPO III 6,41

GRUPO l 115,38

57 GRUPO II 51,28 90 128,21

GRUPOUl' p4,lO ª8<4,62

58

5,13GRUPO II GRUPO II 12,8259

6,41GRUPO III GRUPO III 89,74

63

64 GRUPO II 6,41

6,41GRUPO III GRUPO III 64,10

GRUPO l 19,23 GRUPO l 0,10

19,23 9565 GRUPO II GRUPO II 0,08

GRUPO III 19,23 GRUPO IIl 0,08

Rua Catarino Garcia dos Santos, 50 Centro - Capão do Cipó - RS Cep: 97753-000 Fone: (55)3611-1030 Fax: (55) 3611-1900

'I



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DO CIPÓ

Gabinete do Prefeito Municipal

GRUPO l 115,38

'GRUPO II

GRUPO IIl 897,44

GRUPO l 126,92

GRUPO II 256,41

GRUPO l 0,13

GRUPO II' 0/38

GRUPO IIl 0,64

GRUPO l 1,28

GRUPO II 3,85

GRUPO III 6,41

GRUPO!

9676

9779

82

99 GRUPO II83

84

85

o valor (A), para cada empreendímento; é o correspondente ao seu
enquadramento na Tabela de Classificação de Atividades.

Exemplo para o artigo 82, Grupo I:
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POTENCIAL PORTE

(grau
poluição)

GRAND
E

MINIM
O

EXCEPCIONA
L

PEQUENO MÉDIO

437,50 625,00 812,50BAIXO 250,0 1.000,00

1.250,0 1.625,0
O OMÉDIO 750,00500,00 2.000,00

ALTO 750,00

Circ ultou em:

IMPACTO
(D)

MORTANDADE DEANIMAISi'(
~;(~;,.._.", ,.. -.''i

Para efeitos desta Portaria, entene"'Se"I3E)I'lJ.!,""","",,,,,,,,,"

a) baixo: as infrações que coloquem em risco a saúde e/ou a 'ota e/ou os
recursos naturais, mas que não provoquem alterações signific vas ao meio
ambiente ou a saúde pública;

b) médio: as infrações que venham causar dano à saúde, e/ou à segurança,
e/ou à biota, e/ou ao bem estar da população e aos recursos naturais, alterando
significativamente o meio ambiente ou a saúde pública;
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C) alto: as infrações que venham causar perigo iminente à saúde, e/ou à
segurança, e/ou à biota, e/ou ao bem estar da população, e/ou aos recursos
naturais e que causem danos irreparáveis ou de difícil reparação ao meio ambiente
ou a saúde pública.

SIM NÃO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL (F)

Observações:

,\
a'l. Caso o

deverá ser
révia e de

ilnfração.
1J

Antecedentes do Jnfrêl~or
quanto ao cumprfinento 'da

""'" .legislação ambiental (nO de
Ais julgados procedentes nos
últimos 5 anos, contados da
data de

TER O AGENTE COMETIDO A INFRAÇÃO PONTOS

Para obter vantagens 2
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Coagindo outrem
infração

para a execução material da
2

Concorrendo para danos à propriedade alheia 2

Atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas
sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial 3
de uso.

Atingindo áreas urba
humanos

A noite

Em épocas

No interi
protegido

Mediante f

Mediante
autorizaçã

No interesse
parcialmente, por
incentivos ftscaís;

i4Y' :s>
(

Ati ngindoes pe~i(~Sa,:5 'f7(""'+>'2~'~~'~, Iista€l:~"0;i\mmn0K.;rjl!~0;J
oficiais das autortdades comj:5et~'p}es;

" . '''}~:,,''",

(H)TOTAL

4) Circunstâncias que atenuam o valor final da multa:
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o

CIRCUNSTANCIAS QUE ATENUAM A PENA: SIM NÃO

Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente 2
(*). (I)

o

Arrependimento do infrator, manifestado pela 3
espontânea reparação do dano, ou limitação
significativa da degradação ambiental causada. (J).I-~

Colaboração com oSÇlgentés e'htêlrreg'aâ6 ""._,a}l
."'" . "..' 'ee

vigilância e do controle arnbfental. (M) == ..,.'

(*) - somente.:aplicávél à pessoa física
_.\ ;iJfJ

.Óv- /"

. . ~
a) Constitui relheldência a pr:ática de nova infraçãe arrrblenta I cometida pelo

mesmo agente AO período de clnco anos, classific~da cOIÍl·(]):
," .. t .. .r

I. Específic1 :'cúme~iméhto de-Infraçãô da mesma'natureza; ou

lI. Genérica: o cometimento de lnfraçãd ambiental de natureza diversa.

b) No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela
prática da nova infração, terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro,
respectivamente, do cálculo estabelecido em 5.
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III - Redução e/ou conversação da multa em razão da vulnerabilidade
econômica do autuado:

1) Nos termos do art. 3° da Lei Estadual nO 11.877/2002, é vulnerável
economicamente o infrator que apresentar duas ou mais das condições previstas no
artigo.

rÓ, 1.1) No verso do Auto ~e}nJl1â~~~, cops't~rá,~,un;a observação onde. o autuado
e Informado que, s~ for~Q~qE;~1Ia'F~~d<[>ar?:' .30, ~ev~~prcompr~var o fato ]unt? a s~a
defesa da autuação" aJ)}resemtanao as mforma§oes"'! relativas a sua situação
econômica, para poder se~neficiar da aplica~ã~0/,aoart, 4° da mesma Lei;

.".",Jr '" V( _ ;I

1.2) Na aplicação da'~Renalidade de multa I o 'agente autuante somente
aplicará a ' .

. ~
metodologia dê cálculo desta Lei. Os benefícios da Lei nO 11.8l7l2gl02 serão objeto
de defesa ~o autuado e decisão da Chefia Superior do Aqente. ,'< ~

'\

~••• f • I

2. Nos Autos de Infração coma sequêncla multa 'é advertên~ià sob pena de
multa, a segunda multa terá o valor em dobro do calGulado para a primeira multa;

3. A multa diária será aplicada, com autoftzação formal do órgão ambiental
municipal no processo Administrativo, sempre que o cometimento da infração se
prolongar no tempo, até a sua efetiva cessação ou regularização da situação
mediante a celebração, pelo infrator, de termo de compromisso de reparação de
dano. Igualmente poderá ser aplicada a multa diária sempre que for requerido pelo
órgão ambiental providências para a recuperação ambiental e compensatórias do
dano, não adimplidas no prazo estipulado no Auto de Infração. O valor a multa
diária será o valor (A), estabelecido em 2.1;
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4. Na aplicação do art. 82, da presente lei, deverá ser elaborado laudo
técnico que é a peça na qual um ou mais profissionais habilitados, relatam o que
observaram em termos de danos potenciais ou efetivos ao meio ambiente e a
saúde pública, apoiados em vistorias, análises laboratoriais, imagens de satélite,
fotografias ou outros meios, e dão suas conclusões sobre a extensão da infração
cometida.

/'~f'-;N.
~.. '.'._"

Registre-se.
Publique-se.
Em 11 / 12/ 2013·

ERICO BELCHIOR CAZARTELI ROSADO
Secretário Municipal de Administração
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