
LEI DA POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL DE BARREIRAS

LEI Nº 649/2004, DE 10 DE NOVEMBRO DE  2004

Institui a Política Ambiental Municipal de
Barreiras e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais,

APROVOU:

TÍTULO I
DA POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 1º. A política ambiental municipal é orientada pelos seguintes princípios gerais:
I - os cidadãos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim

como, a obrigação de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações;

II - cabe ao Poder Público a promoção de meios para promover e estimular a
conscientização e a educação ambiental dos cidadãos;

III - o componente ambiental será incorporado em todos os projetos e atividades
desenvolvidos pelo Município;

IV - a responsabilidade ambiental perdura enquanto perdurarem os passivos
ambientais resultantes do empreendimento;

V - as pessoas físicas e jurídicas têm direito ao acesso a informações relativas às
condições ambientais do Município;

VI - o gerador do resíduo é responsável por ele em todas as suas etapas, desde a
fonte até o destino final, respondendo pelos danos ambientais que, porventura,
este venha a provocar.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS GERAIS

Art. 2º.  Esta Lei, fundamentada nos artigos 23, 24, 30 e 225 da Constituição Federal/88, nos
artigos 212 a 226 da Constituição Estadual/89 e nos artigos 6º, 7º e 128 da Lei Orgânica
municipal, tem como objetivos gerais:



I - estabelecer as bases e diretrizes para a condução da política ambiental
municipal, bem como seus mecanismos de aplicação;

II - constituir os mecanismos de apoio à gestão do Plano Diretor Urbano (PDU), no
que tange à questão ambiental.

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Art. 3º.  A política ambiental municipal tem os seguintes objetivos específicos:
I - promover o desenvolvimento do Município de forma sustentável, preservando o

meio ambiente, a qualidade de vida dos cidadãos e os recursos ambientais;
II - incorporar o componente ambiental aos diversos setores da administração

municipal;
III - definir e hierarquizar as ações e atividades desenvolvidas pelo Município com

base no seu componente ambiental;
IV - estabelecer critérios, diretrizes e padrões para o uso e manejo dos recursos

naturais, bem como para descarga de efluentes, disposição de resíduos e
emissões atmosféricas no meio ambiente;

V - articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, estimulando e
favorecendo a formação de consórcios ou outros instrumentos de cooperação;

VI - preservar e conservar as áreas sensíveis do Município, em termos ambientais,
identificando aspectos como fragilidade, ameaças, riscos e os usos compatíveis;

VII - monitorar a qualidade ambiental do Município, de modo a proteger a saúde e a
vida da população;

VIII - controlar as atividades e os empreendimentos que possam implicar em riscos
ou comprometimento da qualidade de vida e do meio ambiente;

IX - estimular o desenvolvimento de pesquisas e a aplicação da melhor tecnologia
disponível para a constante redução dos níveis de poluição;

X - promover a educação ambiental da sociedade, utilizando, especialmente, a rede
de ensino municipal.

CAPÍTULO IV
DOS CONCEITOS GERAIS

Art. 4º.  Os conceitos gerais para fins e efeitos desta Lei são os seguintes:
I - meio ambiente é a interação de elementos naturais, sócio-econômicos e

culturais, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
II - ecossistema é o conjunto integrado de fatores físicos e bióticos que

caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço
de dimensões variáveis. É uma totalidade integrada, sistêmica e aberta, que



envolve fatores abióticos e bióticos, com respeito à sua composição, estrutura e
função;

III - degradação ambiental é a alteração adversa das características do meio
ambiente;

IV - poluição é a alteração da qualidade ambiental resultante de atividades humanas
ou fatores naturais que direta ou indiretamente:

a) sejam prejudiciais à saúde, à segurança ou ao bem-estar da população;
b) criem condições adversas ao desenvolvimento socioeconômico;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais

estabelecidos;
e) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.

V - poluidor é pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, direta ou
indiretamente responsável por atividade causadora de poluição ou degradação
efetiva ou potencial;

VI - recursos ambientais são a atmosfera, as águas interiores, superficiais e
subterrâneas, os estuários, o solo, o subsolo, a fauna, a flora e o patrimônio
histórico-cultural;

VII - proteção são os procedimentos integrantes das práticas de conservação,
preservação e recuperação da natureza;

VIII - preservação é proteção integral do atributo natural, admitindo apenas seu uso
indireto;

IX - conservação é o uso sustentável dos recursos naturais, tendo em vista a sua
utilização sem colocar em risco a manutenção dos ecossistemas existentes,
garantindo-se a biodiversidade;

X - manejo é a técnica de utilização racional e controlada de recursos ambientais
mediante a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, visando atingir os
objetivos de conservação da natureza;

XI - gestão ambiental é a tarefa de administrar e controlar os usos sustentados dos
recursos naturais e histórico-culturais, assegurando o desenvolvimento social e
econômico em base ecologicamente sustentável;

XII - impacto ambiental é a alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas
do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia,
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem:

a) a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) as atividades sociais e econômicas;
c) a biota;
d) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
e) a qualidade e quantidade dos recursos ambientais;
f) os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência das populações.



XIII - estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos
ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de
uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise
da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle
ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de
manejo, plano de recuperação de área degradada e análise preliminar de risco,
assim como Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto no Meio
Ambiente (RIMA);

XIV - licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente licencia a localização, implantação, operação e alteração
de procedimentos adotados nos empreendimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental,
considerando as disposições legais e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

XV - licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental, estabelece
as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar,
implantar, operar e alterar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

TÍTULO II
DA GESTÃO URBANÍSTICO-AMBIENTAL

Art. 5o. A gestão urbanístico-ambiental dar-se-á conforme previsto no Título IV da Lei do PDU.

TÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 6o.  São instrumentos da política ambiental municipal:
I - zoneamento urbano-ambiental;

II - espaços territoriais especialmente protegidos;
III - normas e padrões de qualidade ambiental;
IV - avaliação de impacto ambiental;
V - licenciamento ambiental;
VI - penalidades disciplinares.



CAPÍTULO I
DO ZONEAMENTO URBANO-AMBIENTAL

Art. 7o. O zoneamento urbano-ambiental é um instrumento que tem por objetivo o
disciplinamento do uso e ocupação do solo e o manejo racional dos recursos ambientais,
indicando as atividades a serem estimuladas, toleradas e proibidas, em cada zona, de modo a
garantir a preservação dos ecossistemas, indicando atividades econômicas compatíveis com o
desenvolvimento ambientalmente sustentado.

§  1o. Entende-se por atividades a serem estimuladas aquelas, dentro das estratégias
estabelecidas no zoneamento urbano-ambiental, a serem fomentadas pelo Poder
Público municipal.

§ 2º. Entende-se por  atividades a serem toleradas aquelas previstas nas estratégias e
diretrizes do zoneamento urbano-ambiental, admitidas a sua implantação desde que
sejam adotados cuidados e práticas previamente estabelecidas como requisitos para a
sua implantação.

§ 3º. O zoneamento urbano-ambiental encontra-se definido na lei que dispõe sobre o
uso e parcelamento do solo, o sistema viário, circulação e transportes e o zoneamento
do Município, com parâmetros urbanísticos definidos para cada zona.

CAPÍTULO II
DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS

Art. 8º. Os espaços territoriais protegidos têm por objetivo:
I - a conservação de amostras de ecossistemas em estado natural;

II - a preservação do patrimônio genético;
III - a proteção de espécies raras em perigo ou ameaçadas de extinção;
IV - a proteção de mananciais para conservação da sua produção hídrica;
V - a criação de espaços para atividades turísticas e recreativas;
VI - a proteção de locais de herança cultural, histórica, arqueológica, geológica,

espeleológica e paleontológica;
VII - a proteção de belezas cênicas;

VIII - os estudos e pesquisas científicas para divulgação do conhecimento sobre a
dinâmica dos ecossistemas e dos recursos naturais.

Art. 9o. Os espaços territoriais protegidos estão sujeitos a regime jurídico especial, e são
classificados em:

I - áreas de preservação permanente;



II - unidades de conservação;
III - áreas verdes públicas e particulares, com vegetação relevante ou florestada,

conforme definidas em lei.

SEÇÃO I
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Art. 10. Consideram-se de preservação permanente, as formas de vegetação e as áreas
mencionadas no Código Florestal, instituído pela Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965, e
demais normas dele decorrentes:

I - cada margem ao longo dos rios, desde o seu nível mais alto, cuja largura
mínima, medida horizontalmente, seja de:

a) 30 (trinta) metros, para curso d’água com menos de 10 (dez) metros de
largura;

b) 50 (cinqüenta) metros, para curso d’água de 10 (dez) a 50 (cinqüenta)
metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para curso d’água de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos)
metros de largura;

d) 200 (duzentos), metros para curso d’água de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura.

II - faixa marginal ao redor das lagoas ou reservatórios d’água naturais ou artificiais,
desde o seu nível mais alto, cuja largura mínima, medida horizontalmente, seja
de:

a) 30 (trinta) metros, para os que estejam situados em áreas urbanas;
b) 100 (cem) metros, para os que estejam em área rural, exceto os corpos

d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal
será de 50 (cinqüenta) metros.

III - nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”,
qualquer que seja a sua situação topográfica, áreas num raio mínimo de 50
(cinqüenta) metros ao seu redor, de tal forma que proteja, em cada caso, a
bacia de drenagem contribuinte;

IV - no topo de morros, montes e serras, áreas delimitadas a partir da curva de nível
correspondente a 2/3 (dois terços)  da altura mínima da elevação, em relação à
base;

V - nas encostas ou partes destas, áreas com declividade superior a 30% (trinta por
cento) na sua linha de maior declive;

Art. 11. No caso de áreas urbanas, assim entendidas aquelas que se encontram definidas pela
Lei do Perímetro Urbano, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto na Lei do
PDU, respeitados os princípios e os limites estabelecidos nas normas federais e estaduais



pertinentes à matéria, sendo que os imóveis localizados nas áreas de proteção permanente,
abrangidos pelo perímetro urbano, definido em lei, situados às margens do Rio Grande e
Ribeirão, assim como as áreas de influência destes, em situação de adiantado estado de
antropização, até a data da promulgação desta lei, terão a sua situação legalizada, em
conformidade com a legislação vigente; cabendo ao órgão ambiental competente indicar as
medidas compensatórias cabíveis que deverão ser adotadas, os de características populares
serão objeto de avaliação de possível anistia, desde que observadas as legislações vigentes.

SEÇÃO II
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 12. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Executivo e definidas,
segundo as categorias estabelecidas na legislação federal e estadual.

Parágrafo único. Deverão constar no ato do Poder Executivo, por ocasião da criação
de uma unidade de conservação, diretrizes para a regularização fundiária, demarcação
e fiscalização adequada, bem como a indicação da respectiva área do entorno.

Art. 13. O Poder Executivo poderá reconhecer, na forma da lei, unidades de conservação de
domínio privado, conforme estabelecido na legislação especifica.

SEÇÃO III
DAS NORMAS E PADRÕES DE QUALIDADE AMBIENTAL

Art. 14. Os padrões de qualidade ambiental são os valores máximos de lançamento de
matérias ou energias toleráveis no ambiente, de modo a resguardar a saúde humana, a fauna,
a flora, as atividades econômicas e o meio ambiente em geral.

Art. 15.. O Município, na esfera de sua competência e visando atender sua realidade local,
elaborará normas e fixará padrões relativos ao meio ambiente, observando-se a  legislação
estadual e federal,  em especial as resoluções do Conselho Estadual de Proteção Ambiental
(CEPRAM) e do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).

SEÇÃO IV
DA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Art. 16. A avaliação de impacto ambiental é resultante do conjunto de instrumentos e
procedimentos à disposição do Poder Público que possibilita a análise e a interpretação de
impactos ambientais sobre a saúde, o bem-estar da população, a economia e o equilíbrio
ambiental.



Art. 17. A variável ambiental deverá ser considerada no processo de planejamento das
políticas, planos, programas e projetos do Poder Público municipal.

Art. 18.. É de competência do órgão de coordenação, controle e execução da política
ambiental municipal a exigência de elaboração dos estudos ambientais para o licenciamento de
atividade de âmbito local, potencial ou efetivamente degradadora do meio ambiente, nos
termos desta Lei, considerado o Anexo III da Lei de Parcelamento do Solo, Sistema Viário,
Circulação, Transporte e Zoneamento do Município e os termos do convênio, caso venham a
ser delegadas, ao Município, competências específicas pelo órgão ambiental do Estado.

§  1o. Quando a atividade ou empreendimento não for potencialmente causador de
significativa degradação do meio ambiente, serão definidos pelo órgão de coordenação,
controle e execução da política ambiental, os estudos ambientais necessários à
instrução do processo de licenciamento.

§ 2o.  São estudos ambientais:
I - Relatório de Controle Ambiental (RCA);

II - Plano de Controle Ambiental (PCA);
III - Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD);
IV - Análise Preliminar de Risco (APR);
V - Auto-avaliação para o Licenciamento Ambiental (ALA);
VI - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto no Meio Ambiente

(EIA/RIMA);
VII - Diagnóstico Ambiental;

VIII - Plano de Manejo.

Art. 19. Os estudos ambientais, quando solicitados pelo órgão competente, serão custeados
pelo proponente do empreendimento ou atividade.

SEÇÃO V
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 20. A implantação e o exercício das atividades de empreendimentos, privados ou públicos,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, de qualquer forma, de causar
degradação ambiental, que não sejam de competência estadual ou federal, dependerão de
prévio licenciamento ambiental municipal.

Parágrafo único. A Prefeitura poderá receber do órgão ambiental do Estado, através
convênio, delegação para emitir licenciamento ambiental de competência estadual.



Art. 21. A emissão da licença ambiental será fundamentada em análise técnica do órgão de
coordenação e execução da política ambiental municipal, com deliberação pelo Conselho
Municipal de Desenvolvimento, nos casos referentes às intervenções físicas, empreendimentos
e atividades, de caráter público ou privado, que apresentem uma ou mais das seguintes
situações ou características:

I - possibilidade de impacto do tipo estrutural, direto ou potencial, relativo a
imagem, conforto e infra-estrutura urbanos e emissão de poluentes;

II - interferência direta em coberturas vegetais que sejam consideradas relevantes
para a proteção do solo, mananciais hídricos, amenização climática, contexto
paisagístico ou biodiversidade;

III - descaracterização do patrimônio urbanístico e histórico-cultural;
IV - interferência direta, indireta ou potencial, em unidades de conservação ou em

biomas protegidos por lei;
V - interferência na configuração do relevo natural;
VI - interferência direta na base de sustentação econômica de comunidades

consolidadas ou de categorias dentro do contexto produtivo geral.

§ 1o.  Aplica-se o conceito de impacto estrutural às atividades que, em função do seu
porte, possam provocar sobrecarga à capacidade de suporte da infra-estrutura ou do
meio natural, exigindo intervenções especiais de adequação estrutural, para garantir
níveis de interferência no contexto urbano local.

§  2o. Decreto do Poder Executivo definirá a tipologia dos impactos que se encontram
mencionados nos incisos deste artigo.

Art. 22. A verificação da degradação ambiental, em decorrência da implantação ou
funcionamento de atividades ou empreendimentos, poderá implicar na revisão do processo de
licenciamento pelo expedidor da licença ambiental.

Art. 23. Nas licenças concedidas deverão constar as condições a serem cumpridas e o
cronograma correspondente.

Art. 24.. Resolução do Conselho Municipal de Desenvolvimento, através de proposta do órgão
de coordenação e execução da política ambiental, deliberará sobre normas e critérios para o
licenciamento e autorização de atividades efetiva ou potencialmente degradadoras do meio
ambiente, estabelecendo prazos para requerimento, publicação, validade das licenças
ambientais emitidas e relação de atividades sujeitas ao licenciamento.



Parágrafo único. A resolução de que trata o caput deste artigo estabelecerá os
mecanismos para a realização de audiência pública nos processos de implantação de
empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio
ambiente, natural ou construído, o conforto ou a segurança da população, levando em
conta o que dispõe, para a concessão do licenciamento, o artigo 25 da Lei de
Parcelamento do Solo, Sistema Viário, Circulação, Transporte e Zoneamento do
Município.

Art. 25. O início de instalação, operação ou ampliação de obra ou atividade sujeita ao
licenciamento ambiental, sem a expedição da licença respectiva, implicará a aplicação das
penalidades administrativas previstas nesta Lei e a adoção das medidas judiciais cabíveis, sob
pena de responsabilização funcional do órgão fiscalizador.

TÍTULO IV
DAS PROIBIÇÕES

Art. 26. É proibido o lançamento ou a liberação nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer
forma de matéria ou energia, que cause comprovada poluição ou degradação ambiental, ou
acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Art. 27. Sujeitam-se ao disposto nesta Lei, todas as atividades, empreendimentos, processos,
operações, dispositivos móveis ou imóveis, meios de transportes, que, direta ou indiretamente,
causem ou possam causar poluição ou degradação do meio ambiente.

Art. 28. É proibida a utilização, mutilação, destruição, caça ou captura dos animais de
quaisquer espécies da fauna silvestre, em qualquer fase do seu desenvolvimento.

Art. 29. É proibido o comércio, sob quaisquer formas, de espécimes da fauna silvestre.

Parágrafo único.  A licença para o comércio de espécimes e produtos provenientes de
criadouros devidamente legalizados, só poderá ser expedida após autorização do órgão
ambiental competente.

Art. 30. Fica proibido pescar:
I - nos corpos d'água nos períodos em que ocorrem fenômenos migratórios para

reprodução, e, em água parada, nos períodos de desova, de reprodução ou de
defeso;

II - espécies que devam ser preservadas ou indivíduos com tamanhos inferiores
aos estabelecidos em legislação específica;

III - mediante a utilização dos seguintes recursos:



a) explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam
efeitos semelhantes;

b) substâncias tóxicas;
c) aparelhos, apetrechos, técnicas e métodos que comprometam o

equilíbrio das espécies.

§  1o. Ficam excluídas da proibição prevista no inciso III, alínea “c”, deste artigo, os
pescadores artesanais e amadores que utilizem para o exercício da pesca, linha de
mão ou vara e anzol.

§ 2o.  É vedado o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização
de espécimes provenientes da pesca proibida.

Art. 31. Ficam vedadas:
I - a queima ao ar livre de materiais que comprometam, de alguma forma, o meio

ambiente ou a sadia qualidade de vida;
II - a emissão visível de poeiras, névoas e gases, excetuando-se o vapor d’água,

em qualquer operação de britagem, moagem e estocagem;
III - a emissão de odores que possam criar incômodos à população;

IV - a emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em legislação
específica;

V - a transferência de materiais que possam provocar emissões de poluentes
atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

Art. 32. A utilização da água far-se-á em observância aos critérios ambientais e normas
referentes a saúde, levando-se em conta seus usos preponderantes, garantindo-se sua
perenidade, tanto no que se refere aos aspectos qualitativos como quantitativos.

Art. 33. Os resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, provenientes de atividades agropecuárias,
industriais, comerciais ou de qualquer outra natureza, somente poderão ser conduzidos ou
lançados de forma a não contaminarem as águas superficiais e subterrâneas.

Art. 34. Os lançamentos de efluentes líquidos não poderão conferir aos corpos receptores
características em desacordo com os critérios e padrões de qualidade de água em vigor.

Art. 35. A disposição de quaisquer resíduos no solo, sejam líquidos, gasosos ou sólidos, só
será permitida pelo órgão ambiental competente mediante comprovação de sua
degradabilidade e da capacidade do solo de auto-depurar-se levando-se em conta os seguintes
aspectos:



I - capacidade de percolação;
II - garantia de não contaminação dos aqüíferos subterrâneos;
III - limitação e controle da área afetada;
IV - reversibilidade dos efeitos negativos.

Art. 36. São proibidas as seguintes formas de destinação final de resíduos sólidos, sujeitando
os infratores às penalidades previstas nesta Lei e disposições legais complementares:

I - lançamento “in natura” a céu aberto;
II - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não

adequados, conforme a legislação vigente;
III - lançamento em corpos d’água, terrenos baldios, poços ou cacimbas, cavidades

subterrâneas, em redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, eletricidade
ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas a inundação;

IV - infiltração no solo sem tratamento prévio;
V - utilização para alimentação animal, em desacordo com a legislação específica.

Art. 37. Os resíduos sólidos ou semi-sólidos de qualquer natureza não devem ser dispostos ou
incinerados a céu aberto, tolerando-se apenas:

I - a acumulação temporária de resíduos de qualquer natureza, em locais
previamente aprovados, desde que isso não ofereça riscos à saúde pública e ao
meio ambiente, a critério das autoridades de controle da poluição e de
preservação ambiental ou de saúde pública;

II - a incineração de resíduos sólidos ou semi-sólidos de qualquer natureza, a céu
aberto, em situações de emergência sanitária, com autorização expressa do
órgão ambiental municipal

Art. 38. Todos os resíduos portadores de agentes patogênicos, inclusive os de
estabelecimentos hospitalares e congêneres, assim como alimentos e outros produtos de
consumo humano condenados, não poderão ser dispostos no solo sem controle e deverão ser
adequadamente acondicionados e conduzidos em transporte especial, definidos em projetos
específicos nas condições estabelecidas pelo órgão ambiental municipal

Art. 39. O solo somente poderá ser utilizado para destino final de resíduos de qualquer
natureza, conforme licença ambiental emitida pelo órgão competente, desde que sua
disposição seja feita de forma adequada, estabelecida em projetos específicos, ficando vedada
a simples descarga ou depósito.

Art. 40. Os resíduos sólidos de natureza tóxica, bem como os que contêm substâncias
inflamáveis, corrosivas, explosivas, radioativas e outras consideradas prejudiciais, deverão



sofrer, antes de sua disposição final, tratamento ou acondicionamento adequados, de acordo
com as condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente.

Art. 41. Aquele que utiliza substâncias, produtos, objetos ou rejeitos deve tomar as precauções
para que não apresentem perigo e não afetem o meio ambiente e a saúde.

Parágrafo único. Os resíduos perigosos devem ser reciclados, neutralizados ou
acondicionados e dispostos adequadamente, pelo fabricante ou comerciante, em
especial as baterias automotivas, de celulares e de aparelhos eletrônicos, conforme
disposições legais do CONAMA.

Art. 42. O controle da emissão de ruídos no Município visa garantir o sossego e bem-estar
público, evitando sua perturbação por emissões excessivas ou incômodas de sons de qualquer
natureza ou que contrariem os níveis máximos fixados em normas ambientais específicas.

Art. 43. Nos logradouros públicos são expressamente proibidos anúncios, pregões ou
propaganda comercial, por meio de aparelhos ou instrumentos, produtores ou amplificadores
de som ou ruído, individuais ou coletivos, que desrespeitem as normas especificas.

Art. 44. Nas proximidades de escolas, hospitais, sanatórios, teatros, tribunais, ou igrejas, nas
horas de funcionamento e permanentemente, para o caso de hospitais e sanatórios, fica
proibida, até 200 m (duzentos metros) de distância, a aproximação de aparelhos produtores de
ruídos.

Art. 45. É vedada a venda ou armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins, em
estabelecimentos que comercializem alimentos de origem animal ou vegetal, para o consumo
humano ou animal, e produtos farmacêuticos, salvo quando forem criadas áreas específicas
separadas das demais por divisórias, totalmente vedadas e impermeáveis.

Art. 46. As embalagens que acondicionam ou acondicionaram agrotóxicos, seus componentes
e afins, não poderão ser comercializadas, devendo ter destinação final adequada, conforme a
legislação vigente.

Parágrafo único. É proibido o fracionamento ou re-embalagem de agrotóxicos, seus
componentes e afins com o objetivo de comercialização, salvo quando realizados nos
estabelecimentos produtores dos mesmos.



TÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO E DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

CAPÍTULO I
DOS CONCEITOS

Art. 47. Consideram-se para os fins desta Lei os seguintes conceitos:
I - advertência ou notificação: intimação do infrator para fazer cessar a

irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;
II - apreensão: ato material decorrente do poder de polícia e que consiste na

prerrogativa do Poder Público de assenhorear-se de objetos ou de produtos da
fauna ou da flora silvestre, que estejam sendo obtidos de forma ilegal;

III - auto: instrumento de assentamento que registra, mediante termo
circunstanciado, os fatos que interessam ao exercício do poder de polícia;

IV - auto de constatação: registro da irregularidade constatada no ato da
fiscalização, atestando o descumprimento pretérito ou iminente da norma
ambiental e advertência ao infrator das sanções administrativas cabíveis;

V - auto de infração: registro do descumprimento de norma ambiental e
estabelecimento da sanção pecuniária cabível;

VI - demolição: destruição forçada de obra incompatível com a norma ambiental;
VII - embargo: suspensão ou proibição da execução de obra ou implantação de

empreendimento;
VIII - fiscalização: toda e qualquer ação de agente fiscal credenciado visando ao

exame e verificação do atendimento às disposições contidas  nesta Lei e nas
demais normas dela decorrentes;

IX - infração: ato ou omissão contrário a esta Lei e às normas delas decorrentes;
X - infrator: pessoa física ou jurídica cujo ato ou omissão, de caráter material ou

intelectual, provocou ou concorreu para o descumprimento da norma ambiental;
XI - interdição: limitação, suspensão ou proibição do uso de construção, exercício de

atividade ou condução de empreendimento;
XII - intimação: ciência ao administrado da infração cometida, da sanção imposta e

das providências exigidas;
XIII - multa: imposição pecuniária, diária ou cumulativa, de natureza objetiva a que se

sujeita o administrado em decorrência da infração cometida;
XIV - poder de polícia: atividade da administração que, limitando ou disciplinando

direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a prática de ato ou
abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à proteção,
controle ou conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida no
Município;



XV - reincidência: realização de infração pelo mesmo agente, anteriormente autuado
por procedente infração ambiental. A reincidência observará um prazo máximo
de três anos entre uma ocorrência e outra.

CAPÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 48. No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos agentes fiscais
credenciados o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos estabelecimentos
públicos ou privados.

Art. 49. Mediante requisição do órgão de coordenação e execução da política ambiental
municipal, o agente credenciado poderá ser acompanhado por força policial no exercício da
ação fiscalizadora, quando necessária.

CAPÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 50.  Os responsáveis por infração às disposições desta Lei ficam sujeitos às seguintes
penalidades:

I - advertência por escrito em que o infrator será intimado a fazer cessar a
irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;

II - multa simples, sendo, a mínima, de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e, a máxima, de
R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais);

III - apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora silvestres, instrumentos,
apetrechos e equipamentos de qualquer natureza utilizados na infração;

IV - embargo ou interdição temporária de atividade até a correção da irregularidade;
V - cassação de alvarás e licenças, e a conseqüente interdição, definitiva ou

temporária, do estabelecimento autuado, a serem aplicadas pelo órgão de
coordenação e execução da política ambiental municipal

VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos;
VII - reparação, reposição ou reconstituição do recurso ambiental danificado, de

acordo com suas características e com as especificações definidas pelo órgão
de coordenação e execução da política ambiental municipal;

VIII - demolição.

§ 1º. Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão
aplicadas cumulativamente as penas cominadas.



§ 2º. A aplicação das penalidades previstas nesta Lei não exonera o infrator das
cominações civís e penais cabíveis.

§ 3º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o infrator
obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou recuperar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

§ 4º. Ao infrator beneficiado pelas circunstâncias de que trata o art. 54, a multa poderá
ser transformada em pena de prestação de serviços comunitários.

Art. 51. As penalidades poderão incidir sobre:
I - o autor material da infração;

II - o mandante da infração;
III - quem de qualquer modo concorra à sua prática ou dela se beneficie.

Art. 52. As penalidades previstas neste capítulo serão objeto de regulamentação por meio de
ato do Poder Executivo.

Art. 53. São critérios a serem considerados pelo autuante na classificação de infração:
I - a maior ou menor gravidade;

II - as circunstâncias atenuantes e as agravantes;
III - os antecedentes do infrator.

Art. 54. São consideradas circunstâncias atenuantes:
I - arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação do

dano, em conformidade com normas, critérios e especificações determinadas
pelo órgão de coordenação e execução da política ambiental municipal;

II - comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em relação a
perigo iminente de degradação ambiental;

III - colaboração com os agentes e técnicos encarregados da fiscalização e do
controle ambiental;

IV - o infrator não ser reincidente e a falta cometida ser de natureza leve.

Art. 55. São consideradas circunstâncias agravantes:
I - cometer o infrator reincidência específica ou infração continuada;

II - ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária;
III - coagir outrem para a execução material da infração;
IV - ter a infração conseqüência grave ao meio ambiente;
V - deixar o infrator de tomar as providências ao seu alcance, quando tiver

conhecimento do ato lesivo ao meio ambiente;



VI - ter o infrator agido com dolo;
VII - atingir, a infração, as áreas sob proteção legal.

Art. 56. Havendo concurso de circunstância atenuante e agravante, a pena será aplicada
levando-as em consideração, bem como a intenção do autor.

TÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Art. 57. As decisões do órgão de coordenação e execução da política ambiental municipal
sobre os processos serão informadas através de notificação, que deverá ser assinada pelo
técnico credenciado.

Art. 58. Decreto do Poder Executivo estabelecerá os procedimentos a serem adotados, para a
forma de recepção dos recursos e regulamentação das multas, inclusive forma de sua
restituição.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 59. O Município aplicará, pelo período de 2 (dois)  anos, contado a partir da publicação
desta Lei,  as penalidades previstas no capítulo II do Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de
1999, que dispõe sobre as sanções administrativas aplicáveis às condutas lesivas ao meio
ambiente, no que for aplicável às competências municipais.

Art. 60. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2004.
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