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LEI COMPLEMENTAR Nº. 161/2019 

Revisa e altera a Política de Meio Ambiente do 

Município de Palotina e dá outras 

providências. 

 

A Câmara Municipal de Palotina, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte Lei: 

CAPITULO I                                                                                                                                                       

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° A Política Municipal do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, o 

uso racional, a melhoria, a recuperação e a conservação dos recursos e da qualidade 

ambientais propícios à vida, visando assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento 

socioeconômico ecologicamente equilibrado. 

Art. 2° A Política Municipal do Meio Ambiente será executada pelos poderes 

municipais e atenderá aos seguintes princípios: 

I - ação do Poder Público para aumentar o equilíbrio ecológico; 

II - consideração do direito coletivo ao meio ambiente saudável e equilibrado; 

III - planejamento e fiscalização do uso de recursos ambientais; 

IV - proteção ao ecossistema, incluindo suas áreas e espécies representativas; 

V - zoneamento e controle das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 

VI - incentivo ao estudo, pesquisa e emprego de tecnologias orientadas para o uso 

racional e proteção dos recursos ambientais; 

VII - recuperação de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação ambiental; 

VIII - racionalização do uso do solo, flora, ar, água e solo; 

IX - educação ambiental nas escolas municipais e divulgação de informações à 

comunidade, objetivando capacitar a todos para a participação ativa na defesa do meio 

ambiente. 

Art. 3° A Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental será o órgão 

encarregado de implantar a Política Municipal de meio Ambiente, fazendo cumprir a presente 

Lei e a sua regulamentação, incumbindo-se de: 

I - estabelecer as normas e padrões de proteção, conservação e medidas de 

melhorias dos recursos ambientais, observada a legislação federal, estadual e municipal 

pertinente; 

II - atuar, quando necessário, junto ao órgão competente, sobre processo de 

concessão de licenças para localização e funcionamento de atividades afetivas ou 
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potencialmente poluidoras ou de exploração de recursos ambientais e a aplicação das 

penalidades previstas nesta Lei e em sua regulamentação, observada a legislação federal e 

estadual; 

III - estabelecer as áreas do território em que a ação do Executivo Municipal, 

relativa à qualidade ambiental, deva ser prioritária; 

IV - responder as consultas sobre matéria de sua competência; 

V - emitir anuência prévia quanto aos pedidos de licença para a localização e 

funcionamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

VI - emitir parecer quanto aos pedidos de licença para as atividades de exploração 

de recursos ambientais; 

VII - atuar no sentido de formar consciência pública da necessidade de proteger, 

conservar e melhorar a qualidade do meio ambiente; 

VIII - propor programas, políticas e ações que visem a melhoria das condições de 

vida quanto à qualidade ambiental; 

IX - exercer a ação fiscalizadora da observância das normas contidas nesta lei e em 

sua regulamentação; 

X - exercer o poder político nos casos de infração às disposições desta lei e de sua 

regulamentação. 

Art. 4° Ao Conselho Municipal da Cidade (CONCIDADE) compete assessorar o 

executivo municipal na implementação da Política Municipal de meio Ambiente, cabendo-lhe 

o desempenho de funções de caráter consultivo, deliberativo e fiscalizado, estando suas 

atribulações definidas na lei do plano Diretor. 

Art. 5° Para os fins desta lei são empregadas as seguintes definições: 

I - meio ambiente: o conjunto de elementos, condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica que permite, abrigar e rege a vida, em todas as 

suas formas; 

II - impacto ambiental: toda e qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 

e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 

das atividades humanas e que, direta ou indiretamente, cause efeitos quanto: 

a) à saúde, à segurança ou ao bem-estar da população; 

b) às atividades sociais ou econômicas; 

c) à biota: 

d) às condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) à qualidade dos recursos ambientais. 

III - degradação da qualidade ambiental: o impacto adverso nas características do 

meio ambiente; 

IV - poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, 

direta ou indiretamente, promovam: 

a) o prejuízo à saúde, à segurança ou ao bem-estar da população; 

b) criação de condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
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c) influências desfavoráveis à biota e aos recursos ambientais; 

d) prejuízo as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lançamento de materiais ou energia em desacordo com os padrões ambientais e 

estabelecidos; 

V - poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável 

direta ou indiretamente por atividades causadoras de degradação ambiental; 

VI - biota: o conjunto de seres vegetais e animais existentes em determinada área ou 

ecossistema; 

VII - recursos ambientais: a atmosfera, as águas superficiais, interiores e 

subterrâneas, o solo, o subsolo, a vegetação e os demais elementos da biosfera; 

VIII - poluente: toda e qualquer forma de matéria ou energia que provoque poluição 

em quantidade, concentração ou com características em desacordo com o que for estabelecido 

em lei federal, estadual ou municipal; 

IX - fonte poluidora: toda atividade, processo, operação, maquinaria, equipamento 

ou dispositivo fixo ou móvel que cause ou possa causar emissão ou lançamento de poluentes 

ou qualquer outra espécie de degradação ambiental; 

X - Estudo de Impacto Ambiental (EIA): diagnóstico análise da área de influência 

de projeto implantado, considerando a situação ambiental quanto ao meio físico, biológico e 

socioeconômico, com definição das medidas mitigadoras dos pactos negativos; 

XI - Relatório do Impacto ao Meio Ambiente (RIMA): relatório refletindo os 

objetivos e as justificativas, projetos e a síntese dos resultados EIA. 

Art. 6° A legislação municipal, especialmente a ambiental e as demais leis 

componentes do plano Diretor, além de observar, no que couber, o disposto em normas 

federais e estaduais, visará à regulamentação de questões ambientais próprias ou específicas 

do Município de Palotina. 

Art. 7° A legislação municipal observará, no que couber, o disposto em normas 

federais e estaduais, e especialmente quanto: 

I - à identificação de substâncias e atividades poluidoras; 

II - à previsão de parâmetros numéricos ou outros limites relacionados à emissão 

de gases, resíduos sólidos, efluentes líquidos, calos e outras formas de matérias ou energia que 

produzam degradação ambiental; 

III - ao procedimento básico para a criação de áreas especialmente protegidas e a 

sua identificação. 

Art. 8° A educação ambiental, em caráter multidisciplinar, será ministrada em 

todos os estabelecimentos municipais de ensino. 

Parágrafo único. Além do currículo básico da matéria de acordo com o disposto 

em normas federais ou estaduais, a educação ambiental compreenderá a exposição e a análise 

das questões municipais e microrregionais. 
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CAPÍTULO II                                                                                                                                                      

DOS INSTRUMENTOS 

Art. 9° São instrumentos da Política Municipal do Meio Ambiente: 

I - a adoção de padrões ou parâmetros de qualidade ambiental, tomando por 

referencial mínimo ou disposto em legislação federal ou estadual; 

II - o zoneamento ambiental das áreas rurais e urbanas; 

III - a avaliação dos impactos ambientais; 

IV - a fiscalização, revisão, interrupção e a suspensão de prática de atividades 

efetivas recursos ambientais, observando-se no que couber, a legislação federal e estadual; 

V - o emprego do IPTU com finalidade extrafísica, objetivando a redução do valor 

pago pelo contribuinte que: 

a) utilizar o imóvel para a produção de equipamentos ou desenvolvimento de 

tecnologia destinados à redução de poluição ou á melhoria das condições ambientais; 

b) mantiver, em seu imóvel, a biota original, especialmente quando a área for 

declarada, a seu requerimento ou por iniciativa da autoridade municipal, área de preservação 

ambiental; 

c) substituir a calçada do passeio público por material definido. 

VI - a manutenção, pelo Poder Público, de inventários ou registros de cunho 

ambiental; 

VII - a criação, a pedido do interessado ou por iniciativa da autoridade municipal, 

de: 

a) Parques Municipais; 

b) Reservas Ecológicas; 

c) Estações Ecológicas; 

d) Áreas de proteção Ambiental; 

e) Áreas de relevante interesse ecológico; 

f) Outras unidades de conservação previstas na legislação federal ou estadual. 

VIII - a imposição de penalidade disciplinares ou compensatórias ao não 

cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental, 

independentemente da responsabilidade civil ou criminal do agente, de acordo com disposto 

na legislação federal ou estadual; 

IX - o estabelecimento, em lei, de proibição a utilização, comercialização e 

produção, no território do Município de substância cancerígenas, mutagênicas e teratogênicas, 

observando, no que couber, disposto na legislação federal ou estadual; 

X - o estabelecimento, através de regulamentação, da obrigatoriedade do 

receituário agronômico, para a aquisição de defensivos para o uso agropecuário e destino final 

de vasilhames; 

XI - composição do Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

XII - consorciação entre Municípios com vistas ao tratamento de questões 

ambientais comuns. 
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CAPÍTULO III                                                                                                                                                       

DA PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Art. 10. É dever do Poder Público Municipal de Palotina zelar pela proteção 

ambiental em todo o território do Município, de acordo com a disposição da legislação 

municipal e as normas adotadas pelo estado e pela União. 

SEÇÃO I                                                                                                                                                               

DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS 

Art. 11. É dever do Município articular-se com os órgãos competentes do estado e 

da união para controlar ou proibir o exercício de atividades que, direta ou indiretamente: 

I - criem ou possam criar condições nocivas ou ofensivas à saúde, à segurança e 

ao bem-estar público; 

II - prejudiquem a fauna e flora; 

III - disseminem resíduos especiais e perigosos; 

IV - prejudiquem a utilização dos recursos naturais para fins domésticos, 

agropecuários, de piscicultura, recreativos e para outros fins úteis à coletividade: 

V - que afetem a estética natural. 

Art. 12. É proibido a emissão ou lançamento de poluentes nos recursos ambientais, 

direta ou indiretamente, e a degradação destes recursos, devendo ser observados os padrões 

estabelecidos, quando for o caso, em lei federal ou estadual, e na legislação municipal. 

Art. 13. A emissão ou lançamento de poluentes nos recursos ambientais, sem o 

devido tratamento destinado a minorar ou suprimir a sua toxidade, sujeitarão o responsável às 

penalidades prevista nesta lei observada a sua regulamentação. 

SEÇÃO II                                                                                                                                                              

DA PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 14. Os recursos hídricos do município de Palotina gozarão de proteção 

especial que vise assegurar o seu volume e a boa qualidade da água, devendo ser elaborada 

legislação específica para a sua permanente proteção e uso múltiplo. 

§1º Os aquíferos, margens dos rios, dos córregos e de outros d´água, recobertos ou 

não por vegetação, serão protegidos pelo órgão municipal competente, atendendo às 

disposições mais restritivas previstas na legislação federal, estadual ou municipal. 

§2º Serão consideradas áreas de Proteção Ambiental as áreas de superfície 

mencionadas no parágrafo anterior, e qualquer alteração destas áreas dependem de 

autorização legislativa. 
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SEÇÃO III                                                                                                                                                            

DA PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA 

Art. 15. É proibido podar drasticamente, cortar, queimar, derrubar ou sacrificar, de 

qualquer modo, árvores situadas no perímetro urbano municipal, sem autorização do órgão 

municipal, estadual ou federal competente. 

Art. 16. São proibidas a caça, em qualquer das suas modalidades, e a pesca 

predatória. 

SEÇÃO IV                                                                                                                                                          

DOS AGROTÓXICOS 

Art. 17. A utilização de agrotóxicos será feita de acordo com a Resolução SEIN nº 

22, de 5 de julho de 1985, da Secretaria de Estado do Interior do Paraná, mais especificamente 

em consonância com as distâncias lá previstas nos itens 7 e 7.1, que dispõem: 

I - Não é permitida a aplicação aérea de agrotóxicos e outros biocidas em áreas 

situadas à distância mínima de: 

a) 500m (quinhentos metros) adjacentes a mananciais de captação de água para 

abastecimento público, núcleos populacionais, escolas, habitações e locais de recreação; 

b) 250m (duzentos e cinquenta metros) adjacentes a mananciais de água, moradias 

isoladas e agrupamentos de animais e culturas susceptíveis a danos. 

II - Será permitida, porém, a aplicação de agrotóxicos e biocidas nas lavouras, se 

efetuada por atomizadores ou canhões, numa distância mínima de 250m (duzentos e cinquenta 

metros), e por aparelhos costais ou tratorizados de barra, numa distância mínima de 50m 

(cinquenta metros) dos locais mencionados no inciso I. 

Art. 18. A limpeza dos equipamentos de aplicação de agrotóxicos deverá ser feita 

em local apropriado, que deverá possuir sistema de tratamento de águas residuais. 

Art. 19. Além dos dispostos nessa Seção, o uso de agrotóxicos e outros biocidas 

deverá seguir as normas estabelecidas pelo Decreto Federal nº 4.074/2002, Resolução nº 

035/2004 da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e demais legislações vigentes. 

CAPÍTULO IV                                                                                                                                                

DO LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS FONTES POLUIDORAS 

Art. 20. Para instalação, construção, reconstrução, reforma, conversão, ampliação e 

adaptação de estabelecimentos industriais, agropecuários, comerciais e de prestação de 

serviços é obrigatório consultar o órgão competente do Município, a fim de que esta possa 

exarar anuência prévia. 

Art. 21. As fontes poluidoras fixas já em funcionamento ou em implantação serão 

obrigatoriamente descritas e registradas pelo responsável perante a autoridade municipal, para 

fins de enquadramento, controle de efluentes e fiscalização, no prazo máximo de 6 (seis) 

meses a partir da publicação desta Lei e em outras normas legais vigentes. 
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Art. 22. As autoridades incumbidas da fiscalização ou inspeção, para fins de 

controle de poluição ambiental, terão livre acesso, a qualquer dia e hora, às instalações 

industriais, comerciais, agropecuárias ou outras particulares ou públicas capazes de causar 

danos ao meio ambiente. 

Art. 23. Na constatação de fatos que caracterizem falta de proteção ao meio 

ambiente serão aplicadas, além das multas previstas nesta Lei, a interdição das atividades, 

observadas a legislação federal a respeito. 

CAPÍTULO V                                                                                                                                                     

DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

Art. 24. A legislação ambiental municipal deve observar, quando de sua 

regulamentação, além das leis competentes do Plano diretor e demais disposições 

estabelecidas em legislação federal, estadual e municipal, o disposto nesse Capítulo a fim de 

assegurar o atendimento às particularidades locais do Município de Palotina. 

Art. 25. Serão objeto de regulamentação para definição de critérios específicos, 

visando sua própria proteção ou patrimônio municipal, os recursos e atividades abaixo 

relacionadas: 

I - corpos hídricos do Município; 

II - os ecossistemas no meio rural; 

III - as áreas verdes, públicas ou privadas, as praças já existentes, e as criadas pelo 

Poder Público e por projetos e loteamentos; 

IV - a utilização do solo rural e urbano; 

V - as áreas de declive e as com afloramento de rochas; 

VI - as áreas alagadiças; 

VII - a atividade industrial; 

VIII - a atividade agrícola; 

IX - a coleta e destino final do lixo; 

X - o esgotamento sanitário e a drenagem. 

Parágrafo único. A abordagem para a definição dos critérios mencionados neste 

artigo, encontra-se no anexo único, que faz parte integrante desta lei. 

CAPÍTULO VI                                                                                                                                                       

DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE 

Art. 26. Fica instituído o fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente, 

a ser aplicado em projetos e melhoria da qualidade do meio ambiente do Município, proposto 

pela comunidade, pelo Conselho Municipal da Cidade (CONCIDADE) e Comissão Técnica 

do Plano Diretor. 
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I - as linhas de aplicação e as normas de gestão e funcionamento do Fundo 

Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente serão estabelecidas mediante decreto, pelo 

prefeito municipal, ouvido o Conselho Municipal da Cidade (CONCIDADE). 

II - os recursos do Fundo não poderão ser aplicados em custeio de despesas com 

pessoal e com atividades permanentes de controle, fiscalização e consultoria. 

Art. 27. Constituem recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio 

Ambiente: 

I - doação orçamentária; 

II - o produto da arrecadação de multas previstas na legislação ambiental; 

III - o produto do reembolso do custo dos serviços prestados pelo Município aos 

requerentes e licenças previstas nesta Lei; 

IV - transferência da União, do Estado ou de outras entidades públicas; 

V - doações e recursos de outras origens. 

CAPÍTULO VII                                                                                                                                                    

DAS INFRAÇÕES 

Art. 28. Constitui em infração toda ação ou omissão contrária ao disposto nesta Lei 

ou em outras normas municipais relativas à proteção ambiental. 

Art. 29. Será considerado infrator todo aquele que cometer, mandar, constranger ou 

auxiliar alguém a praticar a infração e, ainda, os encarregados da execução das leis que, tendo 

conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator. 

Art. 30. A licença concedida com infração aos preceitos deste Código será cassada 

pela autoridade competente, que promoverá a imediata apuração da possibilidade e aplicará as 

penalidades cabíveis ao servidor responsável. 

Art. 31. É da competência do Secretário Municipal de Agricultura e Gestão 

Ambiental a confirmação do auto de infração e da sanção aplicada. 

CAPÍTULO VIII                                                                                                                                                

DAS PENALIDADES 

Art. 32. Sempre a juízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as 

infrações aos dispositivos desta Lei ou de outras normas, serão punidas, alternativas ou 

cumulativamente, com as penalidades de: 

I - advertência ou notificação preliminar; 

II - multa; 

III - apresentação de material ou produto; 

IV - recomposição dos recursos ambientais degradados; 

V - interdição parcial ou total, temporária ou definitiva do estabelecimento. 
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§1º A imposição das sanções não se sujeita à ordem em que estão relacionadas 

neste artigo. 

§2º A aplicação de uma das sanções previstas neste artigo não prejudica a de outra, 

se cabível. 

Art. 33. A aplicação de sanção de qualquer natureza não exonera o infrator do 

cumprimento, da obrigação a que esteja sujeito, nos termos desta Lei. 

Art. 34. As penalidades a que se refere esta Lei não isentam o infrator da obrigação 

de reparar o dano resultante da infração, na forma do artigo 159 do Código Civil. 

SEÇÃO I                                                                                                                                                               

DA ADVERTÊNCIA OU NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR 

Art. 35. Verificando-se infração a esta Lei ou a outras normas municipais, e sempre 

que não implicar em prejuízo iminente para a comunidade, será expedida contra o infrator 

notificação preliminar, estabelecendo-se um prazo para que este regularize a situação. 

§1º O prazo para regularização da situação não deve exceder o máximo 15 (quinze) 

dias úteis e será arbitrado pelo agente fiscal no ato da notificação. 

§2º Decorrido o prazo estabelecido, sem que o notificado tenha regularizado a 

situação apontada, lavrar-se-á o respectivo auto de infração. 

Art. 36. A notificação será feita em formulário destacado do talonário aprovado 

pelo Município, permanecendo, no talonário, cópia a carbono com o “ciente” do notificado. 

Parágrafo único. No caso de o infrator ser analfabeto, estar fisicamente 

impossibilitado ou ser incapaz, na forma da lei, ou se recusar a apor o “ciente”, o agente fiscal 

indicará o fato no documento de fiscalização, colhendo assinatura de duas testemunhas 

devidamente identificadas, ficando assim justificada a falta da assinatura do infrator. 

SEÇÃO II                                                                                                                                                         

DAS MULTAS 

Art. 37. As multas previstas nesta Lei serão calculadas com base em múltiplos da 

Unidade Fiscal do Município (UFM). 

Art. 38. Conforme a gravidade e para arbitramento da multa, a infração será 

classificada pelo critério estabelecido neste Código em: 

I - leve: punida com 10 (dez) a 1.000 (mil) vezes a UFM; 

II - grave: punida com 1.001 (mil e uma) a 5.000 (cinco mil) vezes a UFM: 

III - gravíssima: punida com 5.001 (cinco mil e uma) a 10.000 (dez mil) vezes a 

UFM. 

Art. 39. Para imposição da graduação, as infrações levar-se-ão em conta: 

I - a natureza, a gravidade e a sua consequência para a comunidade e para o meio 

ambiente; 
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II - as circunstâncias atenuantes e agravantes; 

III - os antecedentes do infrator com relação às disposições desta Lei, seus 

regulamentos e demais normas complementares. 

Art. 40. Verificada pela fiscalização a ocorrência de infração tipificada na 

legislação municipal, o agente fiscal lavrará o autor reportando-se à norma infringida e 

assinando a multa cabível com base nos critérios legais que definem as infrações como leves, 

graves ou gravíssimas. 

Art. 41. A multa será cobrada judicialmente se o infrator se recusar a pagá-la no 

prazo legal. 

§1º A multa não paga no prazo legal será inscrita em dívida ativa. 

§2º Os infratores que estiverem em débito proveniente de multa não poderão 

participar de licitações, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza ou transacionar, a 

qualquer título, com a municipalidade. 

Art. 42. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro. 

Parágrafo único. Reincidente é aquele que violar preceito desta lei por cuja infração já tiver 

sido autuado e multado. 

SEÇÃO III                                                                                                                                                            

DA APREENSÃO DE MATERIAL OU PRODUTO 

Art. 43. O material ou produto que represente risco à população ou ao meio 

ambiente poderá ser apreendido pelo Município e removido para o depósito municipal. 

§1º O proprietário poderá, dentro do prazo de 10 (dez) dias, retirar o material ou 

produto apreendido, mediante pagamento das multas aplicadas e das despesas que tiverem 

sido feitas pelo Município com a apreensão, o transporte e o depósito. 

§2º Esgotado o prazo referido no parágrafo anterior, o Município promoverá o 

leilão do material apreendido, colocando à disposição do proprietário o produto da venda, 

reduzindo o valor da multa e das despesas incorridas. 

§3º Quando a isto não se prestar ou quando a apreensão do material ou produto se 

realizar fora da cidade, o mesmo poderá ser depositado em mãos de terceiros ou do próprio 

detentor, se idôneo, observadas as formalidades legais. 

SEÇÃO IV                                                                                                                                                          

DA INTERDIÇÃO 

Art. 44. O estabelecimento, ou qualquer de suas dependências, poderá ser 

interditado com impedimento de sua ocupação nos seguintes casos: 

I - se forem utilizados para fim diverso do declarado no respectivo alvará 

concedido e gerarem, como consequência, risco para o meio ambiente, poluição ou 

degradação da qualidade ambiental, verificado o fato pela fiscalização do Município; 
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II - se o proprietário não fizer no prazo que lhe for fixado, os consertos ou reparos 

julgados necessários em inspeção procedida pelo Município. 

Art. 45. Constatada a infração que autorize a interdição, o proprietário do 

estabelecimento será intimado para regularizar a situação, em prazo não inferior a 30 (trinta) 

dias, nem superior a 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único. O prazo mínimo estabelecido neste artigo não prevalecerá no 

caso de a infração constatada oferecer risco grave e iminente para o meio ambiente. 

Art. 46. Não atendida a intimação no prazo assinalado, será expedido auto de 

interdição do estabelecimento ou de sua dependência, que permanecerá interditado até a 

regularização da infração e o pagamento da multa devida. 

CAPÍTULO IX                                                                                                                                                        

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

SEÇÃO I                                                                                                                                                            

DAS AUTUAÇÕES 

SUBSEÇÃO I                                                                                                                                                          

DO AUTO DE INFRAÇÃO 

Art. 47. Auto de infração é o instrumento descritivo de ocorrência que, por sua 

natureza, características e demais aspectos peculiares, denote o cometimento de 

irregularidades que constituam infração a dispositivos desta Lei ou de outras normas 

ambientais. 

Art. 48. O auto da infração será lavrado pelo agente da fiscalização, em formulário 

oficial do Município, em 3 (três) vias e deverá conter: 

I - o endereço do estabelecimento; 

II - o número e a data do alvará de licença; 

III - o nome do proprietário e/ou responsável técnico, quando for o caso; 

IV - a descrição da ocorrência que constitui a infração a esta lei; 

V - o preceito legal infringido; 

VI - a multa aplicada; 

VII - a intimação para a correção da irregularidade, dentro do prazo fixado; 

VIII - a notificação para o pagamento da multa ou apresentação desta defesa dentro 

do prazo legal; 

IX - a identificação e assinatura do autuante e do autuado. 

§1º A primeira via será entregue ao autuado e a segunda servirá para abertura de 

processo administrativo, permanecendo a última no talonário em poder do fiscal. 
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§2º As omissões ou incorreções do ato não acarretarão sua nulidade quando no 

processo constarem elementos suficientes para determinação da infração e do infrator. 

§3º No caso de ausência do autuado ou de sua recusa em assinar o auto de infração, 

o autuante fará menção dessas circunstâncias no auto, colhendo assinatura de, pelo menos, 2 

(duas) testemunhas devidamente identificadas. 

Art. 49. Nos casos em que se constate perigo iminente para a comunidade ou para 

o meio ambiente, será lavrado o auto de infração, independente de notificação preliminar. 

SUBSEÇÃO II                                                                                                                                                     

DOS AUTOS DE APREENSÃO DE MATERIAIS OU PRODUTOS E DA INTERDIÇÃO 

DE ESTABELECIMENTOS 

Art. 50. A decretação da apreensão de materiais, produtos e alimentos e da 

interdição de estabelecimentos é da competência do secretário municipal de planejamento. 

Art. 51. O auto da interdição será lavrado pelo agente fiscal, após a decisão da 

autoridade mencionada no artigo anterior. 

SEÇÃO II                                                                                                                                                             

DA DEFESA DO AUTUADO 

Art. 52. O autuado terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar defesa contra 

a autuação, contados da data de recebimento da notificação. 

Art. 53. A defesa far-se-á por petição, facultada a apresentação de documentos, e 

será juntada ao processo administrativo. 

Art. 54. A apresentação da defesa no prazo legal suspenderá a exigibilidade da 

multa até a decisão final da autoridade competente. 

Art. 55. Não caberá defesa contra notificação preliminar. 

SEÇÃO III                                                                                                                                                                

DA DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Art. 56. O processo administrativo, decorrido o prazo para apresentação da defesa, 

é imediatamente encaminhada ao secretário municipal de planejamento para decisão. 

Parágrafo único. Se entender necessário, a autoridade julgadora poderá 

determinar a realização de diligência, para esclarecer questão duvidosa, bem como solicitar o 

parecer da procuradoria jurídica. 

SEÇÃO IV                                                                                                                                                             

DO RECURSO 

Art. 57. Da decisão da primeira instância caberá recurso para o prefeito, sem efeito 

suspensivo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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Art. 58. O recurso far-se-á por petição, facultada a juntada de documentos. 

Parágrafo único. É vedado, em uma só petição, interpor recursos referentes a 

mais de uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo 

recorrente, salvo quando as decisões forem proferidas em um único processo. 

Art. 59. Nenhum recurso será recebido se não estiver acompanhado de 

comprovante do pagamento da multa aplicada, quando for o caso. 

Art. 60. A decisão do prefeito é irrecorrível e será publicada no jornal que veicular 

o expediente do Município. 

SEÇÃO V                                                                                                                                                           

DOS EFEITOS DAS DECISÕES 

Art. 61. A decisão definitiva, quando mantiver a autuação, produz os seguintes 

efeitos, conforme o caso: 

I - autoriza a inscrição das multas não pagas em dívida ativa e a subsequente 

cobrança judicial; 

II - mantém a interdição do estabelecimento até a correção da irregularidade 

constatada. 

Art. 62. A decisão que tornar insubsistente, a autuação produz os seguintes efeitos, 

conforme o caso: 

I - autoriza o autuado a receber a devolução da multa paga indevidamente, no 

prazo de 10 (dez) dias após requerê-la; 

II - extingue interdição do estabelecimento. 

SEÇÃO VI                                                                                                                                                                

DA REPRESENTAÇÃO 

Art. 63. Quando incompetente para notificar preliminarmente ou para autuar, o 

servidor municipal deve, e qualquer pessoa pode, representar contra toda ação ou omissão 

contrária à disposição desta lei ou de outras normas municipais de proteção ao meio ambiente. 

§1º A apresentação feita por escrito, mencionará, em letra legível, o nome, a 

profissão, o endereço do seu autor, os elementos ou circunstâncias em razão das quais se 

tornou conhecida a infração e as eventuais provas, devendo ser assinadas. 

§2º Recebida a apresentação, a autoridade competente providenciará, 

imediatamente, as diligências para verificar a respectiva veracidade e, se couber, notificará 

preliminarmente o infrator, autuá-lo-á ou arquivará a representação. 

Art. 64. Sempre que solicitada a intervenção da fiscalização ambiental para atender 

ao público, uma equipe de fiscais averiguará a procedência ou não da declamação. 

CAPÍTULO X                                                                                                                                                   

DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 
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Art. 65. Impedir ou dificultar a aplicação de medidas de proteção ambiental 

constitui infração considerada grave, e é punível com multa, nos termos do artigo 41 desta 

Lei. 

Art. 66. Nos casos de embaraços à fiscalização ambiental, pode ser solicitada a 

intervenção da autoridade policial para garantir a execução da medida ordenada, sem prejuízo 

das demais sanções previstas na legislação vigente. 

Art. 67. A secretaria municipal de planejamento divulgará, onde e como for 

conveniente, as normas a serem observadas em benefício da proteção ambiental. 

Art. 68. Quando ocorrer qualquer irregularidade não prevista nesta Lei e para a 

qual não haja punição expressamente fixada à fiscalização, aplicará os critérios referentes à 

classificação das infrações em leves, graves e gravíssimas. 

Art. 69. Os influentes, eflúvios, as emanações gasosas, os rejeitos e detritos de 

qualquer espécie estarão sujeitos a exames tecnológicos. 

Art. 70. Para as fontes poluidoras que demandem captação de água proveniente de 

rios ou outros corpos d’água ou que neles não lancem resíduos de qualquer espécie, é 

obrigatória a instalação da estação captadora a jusante da estação emissora. 

Art. 71. Todo aquele que explorar recursos ambientais, especialmente os vegetais e 

minerais, deverá recuperar as condições originais da área, de acordo com as soluções técnicas 

determinadas pela autoridade municipal. 

CAPÍTULO XI                                                                                                                                                     

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 72. O Poder Executivo expedirá os atos administrativos que se fizerem 

necessários à fiel observância das disposições desta Lei. 

Art. 73. Para o cumprimento do disposto desta Lei e nas normas que a 

regulamentam, a autoridade municipal poderá valer-se do concurso de outras entidades 

públicas ou provadas, nacionais ou estrangeiras, mediante a celebração de convênios, 

consórcios, contratos ou outros ajustes. 

Art. 74. Fica o prefeito municipal autorizado a determinar medidas de emergência 

a serem especificadas em regulamento a fim de evitar episódios críticos de poluição ambiental 

ou impedir sua continuidade em caso de grave ou iminente de risco para vidas humanas ou 

recursos ambientais. 

Art. 75. Os prazos previstos nesta Lei contar-se-ão em dias corridos, excluindo o 

dia do começo e incluído o do vencimento. 

§1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair 

em feriado ou em dia em que: 

I - for determinado fechamento do Município; 

II - o expediente do Município for encerrado antes do horário normal. 
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§2º Os prazos somente começam a correr somente a partir do primeiro dia útil após 

a notificação. 

Art. 76. Pare efeito desta Lei, entende-se por Unidade Fiscal do Município (UFM) 

o padrão monetário fixado por ato do poder executivo municipal. 

Parágrafo único. A Unidade Fiscal do Município (UFM) é a vigente na data em 

que a multa foi recolhida. 

Art. 77. Aplicar-se-á, no que couber, procedimento administrativo estabelecido no 

Capítulo IX para as reclamações contra quaisquer atos praticados pelas autoridades 

administrativas com base nesta Lei. 

Art. 78. As diretrizes para abordagem e tratamento das questões ambientais serão 

definidas pelo órgão competente do Município. 

Art. 79. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Paço Municipal “Luiz Ângelo De Carli”, 

Em, 30 de julho de 2019. 
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