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Jardinopolis, 29 de setembro de 2020. 

OFICTO S.E. N. 0  249/2020. 
PROJETO DE LET N. 0055/2020 
Mensagem n ° 05 5/2020 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estamos encaminhando as Vossas Excelencias, para 
anãlise e aprovacâo - o Projeto de Lei que "DISPOE SOBRE A PROIBIAO DE 
QUEIMADAS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE )ARDINOPOLIS, 
ESTEBELECE PENALIDADES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS". 

Desnecessário se torna, nobres Edis, descrevermos aqui sobre a 
irnpor-tância da presente materia, uma vez Clue está em consonância corn a Iegislação 
federal sob n.° 9.605, de 12/02/1998 - Clue Dispae sobre as sançâes penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio arnbiente - onde em seu 
artigo 54, descreve corno crirne a ato de causer poluição que coloque em risco a saude 
humana ou segurança dos animais ou destrua a flora. 

Assim sendo, o presente Projeto tern a finalidade precipua de preservar a 
saUde, a seguranca pUblica, bern corno, manter o rneio arnbiente local ecologicamente 
equil ibrado. 

Justificarnos, ainda, Clue a necessidade desta legislaçao e de suma 
importância, uma vez que a rnunicIpio atualmente nâo possui uma especifica pare este 
tema; e, par outro lado, a aumento considerável do nümero de focos de incéndios, a que 
aumenta a atuaçäo da fiscalizaçâo municipal. 

Mais uma vez solicitamos a devida e necessária autorização desse 
legislativo, cuja propositura e submetida a alta consideração dos Nobres Edis, pedindo que 
a mesma seja apreciada e votada em SESSAO EXTRAORDINARIA, na qual fica desde 
jà, pelo presente, solicitada. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelencia e demais 
nabres Vereadores, Os tIO5SOS rnais sinceros pwt?stos  de estirna, consideraçâa e apreço. 

PAULO 
Municipal 

A Sua Exceléncia a Senhora 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PROJETO 	DE 	LEI N.° 055/2020 
=De 29 de Setembro de 2020= 

"DISPÔE SOBRE A PROIBIçAO DE 
QUEIMADAS, NO AMBITO DO MUNIC±PI0 DE 
JARDINÔPOLIS, ESTEBELECE PENALIDADES 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS":::::::::::::;:::::: 

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE 
SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOES QUE [HE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o Projeto de Lei n.° 
055/2020, de autoria do Executivo, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Artigo 1°. Esta lei, respeitadas as competências da UniAo e do Estado de São Paulo e 
observado o disposto na Lei Orgánica do Municfpio, dispOe sobre a proibiçAo de 
queimadas no território do MunicIpio, seja em propriedade publica ou privada, com 
o objetivo de manter o meio ambiente local ecologicamente equilibrado. 

Artigo 2°. Ficam proibidas as queimadas parciais ou totais de materials resultantes de limpeza 
de terrenos, varriçAo de passeios ou vias péblicas, podas ou extraçOes ou qualquer 
outro material. 

Artigo 3°. Pica igualmente proibida a queima de lixo, entuiho vegetaçAo e demais detritos em 
terrenos baidjos, no interior de residências, imóveis comerciais e/ou industrials e, 
ainda, nas calçadas e vias pñblicas do Munieipio. 

Parágrafo Unico - Em situaçOes de incêndio forestal, poderá ser utilizada pelos órgAos 
competentes, a técnica do contrafogo. 

Artigo 4°. Ficam os proprietários de lotes urbanos vagos do Municfpio obrigados a manté-los 
limpos, evitando a ocorréncia de queimadas criminosas. 

§ 10. 0 proprietário e possuidor do imOvel concorrerâo para a oeorrência do fato nos seguintes 
casos: 

I - Nao manter o fechamento do seu terreno através de muro de alvenaria; 
II - Mo manter o imóvel limpo adequadamente. 

§ 2°. Nas areas rurais e de expansAo urbana seth aceita, para fins de consideraçAo de 
"fechamento" do imôvel, a utilizaçào e manutençào de aceiros e outras tecnicas que 
auxiliem na eontenção da propagaçAo do fogo. 

§ 3°. Os proprietarios de lotes urbanos vagos do MunicIpio terAo o prazo de 12 meses, 
contados a partir da expiraçAo do prazo de validade do Decreto 6077/2020, que institui 
o estado de Calamidade neste munieipio, para edificar o muro ern alvenaria, sendo que a 
partir dessa data aplicar-se-á a ele o disposto no inciso I, do paragrafo 1° deste artigo. 
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Artigo 5 0. Toda pessoa fisica on juridica que, de qualquer forma, praticar através do fogo, 
açAo lesiva ao meio ambiente, ficará sujeito as penalidades previstas nesta lei. 

§ 10. Para os efeitos deste artigo, consideram-se infratores sons autores materiais, mandantes 
on quem, por qualquer meio on modo, concorra para a prática da infraçAo. 

§ 2°. Se as infraçoes forem cometidas por menores on incapazes, assim considerados pela lei 
civil, responderão pelas penalidades de multa os pals on responsáveis. 

§ 3°. Se o infrator cometer, siinultânea on isoladamente, duas on mais infraçoes, ser-lhe-a 
aplicada, cumulativamente, as penalidades a elas cominadas. 

§ 4°. A aplicaçao das penalidades previstas nesta lei Mo exonera o infrator das cominaçOes 
civis on penais cabIveis. 

§ 5°. No caso de reincidencia, a penalidade seth aplicada em dobro. 

§ 6°. Quando o proprietario Mo for o infrator, este deve providenciar registro de Boletim de 
Ocorrência, para averiguação do real inflator. Enquanto Mo for averiguado, o 
proprietário sO será multado se Mo atender as exigéncias previstas no Art. 4°. 

Artigo 6°. Constituem infraçOes a presente lei: 
I - utilizar-se do fogo como método despaihador e facilitador do corte da cana de-açücar, em 

qualquer area do Municipio de Jardinôpolis; 
II - utilizar-se do fogo como método facilitador da capinação ou limpeza de qualquer area; 
III - provocar incêndio em mata ou em areas de preservação permanente, mesmo que em 

formação; 
IV - causar poluição atmosférica pela queima ao ar livre de: 

a) pneus, borrachas, plásticos, resfduos industrials on outros materiais combustiveis nâo 
especificados na alfnea 'b"; 

b) madeiras, mobilias, galhos, foihas e lixo domestico; 
V - soltar babes quo possam provocar incêndios nas matas e demais formas de vegetaçAo em 

areas do Municipio. 

Parágrafo Unico. Excetuam-se nos itens I, II e III do presente artigo, o uso de fogo em 
Queima Controlada, a qual deve ser autorizada por Orgão competente, no 
caso do Estado de São Paulo, pela CETESB. 

Artigo 7°. Sem prejuizo da aplicaçao das penalidades previstas no artigo 54, da Lei Federal 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no quo se refere as queimadas, ficam 
estabelecidas as seguintes multas para as infraçOes previstas no artigo anterior: 

I - inftação prevista no inciso I e II em areas rurais: multa no valor equivalente a 200 
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP, por hectare afetado, ate o limite de 
20% (vinte por cento) do valor da propriedade, calculado de acordo com o Valor da Terra 
Nua - VTN, em vigor no exercicio, instituido por Decreto do Executivo, para fins de 
cálculo do Imposto Territorial Rural - ITR; 
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II - infIaçao prevista no inciso II em &eas urbanas: multa no valor equivalente a 02 Llnidades 
Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP, por metro quadrado, ate o limite de 20% 
(vinte por cento) do valor da propriedade, respeitado o mInimo de 18 UFESP s; 

III - infraçao prevista no inciso III: multa no valor equivalente a 200 Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo - UFESP, por hectare afetado, ate o limite de 20% (vinte por 
cento) do valor da propriedade, calculado de acordo com o Valor da Terra Nua - VTN, 
em vigor no exercicio, para propriedades circunvizinhas, instituldo por Decreto do 
Executivo, para fins de cálculo do Imposto Territorial Rural - ITR, on, se a area afetada 
situar-se dentro da area urbana tributável, 20 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - 
UFESP, por metro quadrado afetado; 

IV - infração prevista no ineiso IV, alfnea a:  multa no valor equivalente a 60 Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP; 

V - infração prevista no inciso IV, alinea 'b': multa no valor equivalente a 50 Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo —UFESP; 

VI - infração prevista no inciso V: multa no valor equivalente a 60 Unidades Fiscais do 
Estado de São Paulo - UFESP. 

§ 1°. Além de responder pelas multas previstas na presente lei, o infrator flea também 
obrigado a reparar Os danos causados, inclusive as custas para a extinção do incendio e 
recuperação ambiental. 

§ 2°. Caso o incêndio nun determinado habitat venha comprometer a saUde de animais dele 
pertencentes, o responsável arcará integralmente com os custos do tratamento 
destinado a recuperacão desses animais. 

§ 3°. 0 infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia iltil imediato ao do 
recebimento do auto de inftaçao para, querendo, apresentar sua defesa na esfera 
administrativa, inclusive apresentaçAo de cópia do Boletim de Ocorréncia pelo 
proprietário quando o mesmo se julgar não infrator. 

§ 4°. A Secretaria Municipal de Abastecimento e Meio Ambiente-SEAMA dará ciência dos 
fatos e denunciara os responsáveis pelas queimadas ao Ministério Páblico do Estado 
de São Paulo e Ministério PUblico da União, conforme o caso. 

Artigo 8°. Qualquer munfeipe poderá denunciar queimadas feitas em desacordo com esta Lei, 
por meio do e-mail seamajardinopo1is.sp.gov.br , ou, diretamente, na Secretaria de 
Abastecimento e Meio Ambiente. 

Parágrafo Unico. 0 denunciante, querendo, nAo precisará se identiflear, bastando fornecer 
elementos suficientes para a identiflcação do infrator. 

Artigo 9°. Os recursos provenientes da aplicacão das multas previstas nesta lei serAo 
destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

Artigo 10. A competéncia para fiscalizaçao e aplicaçäo das penalidades previstas nesta lei 
seth, concorrentemente, dos seguintes Orgãos municipais: 
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I - Secretaria Municipal de Abastecimento e Meio Ambiente-SEAMA; 
II - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Püblicos-SEOPS; 
III - Secretaria Municipal de Satde-SESAU; 
IV - Vigilância Patrimonial. 

Artigo 11. Esta Lei entrará em vigor iia data da sua publicaçAo, revogadas as disposiçOes em 
contrário. 

Prefeitura Municipal de JardinOpolis/SP, 29 	tembro de 2020. 

PAULO A E BRIGLIADORI 
Prefeito Municipal 


