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LEI Nº 3.689/2014, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 

Dispõe sobre a Política do Meio 
Ambiente do Município de Santo Cristo 
e dá outras providências.  

 
JOSÉ LUIS SEGER, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, RS. FAZ 

SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada e 
promulgada a seguinte Lei: 

 
Art. 1º A Política do Meio Ambiente do Município de Santo Cristo, criada pela Lei 

nº 3.447/2012, alterada pela Lei nº 3.507/2012, passa a ser regida pela presente Lei.  
  

TÍTULO I 
A POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO 

 
CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 
 

Art. 2º Esta lei dispõe sobre a política do Meio Ambiente do Município de Santo 
Cristo, sua elaboração, implementação e acompanhamento, institui princípios, fixa 
objetivos e normas básicas de proteção e manejo do meio ambiente para a melhoria da 
qualidade de vida da população, cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente – 
CONDEMA, e o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUMDEMA. 

 
Art. 3º Para a elaboração, implementação e acompanhamento crítico da política 

do meio ambiente do Município, serão observados os seguintes princípios fundamentais; 
I – Multidisciplinaridade no trato das questões ambientais; 
II – Participação comunitária; 
III – Compatibilização com as políticas e normas federais e estaduais do meio 

ambiente; 
IV – Unidade de política e na sua gestão, sem prejuízo da descentralização de 

ações; 
V – Compatibilização entre as políticas setoriais e as demais ações do governo; 
VI – Continuidade, no tempo e no espaço, das ações básicas de gestão 

ambiental; 
VII – Obrigatoriedade da reparação do dano ambiental, independente de outras 

sanções civis e penais; 
VIII – Valorização do meio ambiente segundo as funções atribuídas para o sujeito, 

árvore e integrante da paisagem ambiental.  

Parágrafo primeiro: Para fins previstos nesta lei, entende-se por: 

I – meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química, biológica, urbanística, social e econômica que permite, abriga, 
rege, regula e orienta a vida em todas as suas formas; 
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II – degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das características 
do meio ambiente; 

III - poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

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

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos; 

IV – poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental; 

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 
subterrâneas, o solo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora; 

VI – licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental municipal licencia a localização, instalação, ampliação e operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental, caracterizada como preponderante impacto ambiental local, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas; 

VII – licença ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental do 
Município estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que 
deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, 
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades de recursos ambientais 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, 
possam causar degradação ambiental, considerada de preponderante impacto local; 

VIII – estudos ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos 
ambientais relacionados à localização, operação e ampliação de uma atividade ou 
empreendimento, apresentados como subsídio para 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; 

IX – Termo de Compromisso Ambiental – TCA: termo celebrado entre o órgão 
ambiental e o causador de degradação com o objetivo de recuperar e/ou compensar os 
danos ambientais; 

X – impacto ambiental local: é todo e qualquer impacto ambiental que afete 
diretamente (área de influência do projeto), no todo ou em parte, o território do 
Município. 

Parágrafo primeiro: Para avaliação da degradação ambiental e do impacto das 
atividades será considerado o reflexo do empreendimento ou atividade no ambiente 
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natural, no ambiente social, no desenvolvimento econômico sócio-cultural, na cultura 
local e na infra-estrutura urbana e/ou rural, podendo ser exigido, a critério do órgão 
ambiental municipal, Estudo de Impacto Ambiental, EIA, e/ou Relatório de Impacto 
Ambiental, RIMA. 

I – Estudo de Impacto ambiental - EIA é a denominação do instrumento de gestão 
ambiental utilizado para exigir os estudos para a concepção, localização, instalação e 
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação 
ambiental. 

II – Relatório de Impacto Ambiental - RIMA é a denominação do instrumento de 
gestão ambiental utilizado para exigir os estudos simplificados a fim de avaliar as 
interações da implantação ou da operação de uma atividade efetiva ou potencialmente 
causadora de degradação ambiental.  

III – O EIA e o RIMA serão elaborados por técnicos legalmente habilitados, 
correndo as despesas às expensas do proponente do projeto, e, respeitada a matéria de 
sigilo industrial, assim expressamente caracterizada a pedido do interessado. Ambos 
serão acessíveis ao público. 

IV – O empreendedor e os profissionais que subscreverem os estudos previstos 
no caput do parágrafo serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-
se às sanções administrativas civis e penais.  

 
CAPÍTULO II 

O Interesse Local 
 

Art. 4º Para o cumprimento no disposto no artigo 30 da Constituição Federal, no 
que concerne ao meio ambiente, considera-se como de interesse do Município de Santo 
Cristo: 

I – O estímulo cultural à adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas 
econômicas e sociais não prejudiciais ao meio ambiente; 

II – A adequação das atividades do poder público e as das atividades sócio-
econômicas, rurais e urbanas às imposições do equilíbrio ambiental e dos ecossistemas 
naturais onde se inserem; 

III – Dotar obrigatoriamente o plano diretor da cidade, ou outro equivalente, de 
normas relativas ao desenvolvimento urbano que considerem a proteção ambiental;  

IV – A utilização adequada do espaço territorial e dos recursos hídricos e 
minerais, destinados para fins urbanos e rurais, mediante uma criteriosa definição do 
uso e ocupação, normas de projetos, implantação, construção e técnicas ecológicas de 
manejo, conservação e preservação, bem como de tratamento e disposição final 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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VI – O estabelecimento de normas de segurança no tocante ao armazenamento, 
transporte e manipulação de produtos, materiais e resíduos tóxicos ou perigosos; 

VII – A criação de parques e áreas de proteção ambiental e de relevante interesse 
ecológico e turístico, entre outros;  

VIII – O exercício do poder de polícia em defesa da flora e da fauna e o 
estabelecimento de política de arborização para o Município, com a utilização de 
métodos e normas de poda que evitem a mutilação das árvores, no espaço visual e 
estético;  

IX – A recuperação dos arroios e matas ciliares; 

X – A garantia de crescentes níveis de saúde ambiental das coletividades 
humanas e dos indivíduos, inclusive através do provimento de infra-estrutura sanitária e 
de condições de salubridade das edificações, vias e logradouros públicos;    

XI – A proteção ao patrimônio artístico, histórico, estético, arqueológico, 
espeleológico e paisagístico do Município; 

XII – A existência de prévia autorização ambiental municipal para a instalação ou 
ampliação de atividades que possam influenciar o meio ambiente, mediante a 
apresentação de análise de risco e estudo de impacto ambiental, quando necessário, e a 
critério da autoridade ambiental municipal; 

XIII – O incentivo a estudos objetivando a solução de problemas ambientais, bem 
como a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, modelos e sistemas de significativo 
interesse ecológico. 

Parágrafo único: O Município definirá as áreas de preservação em consonância 
com a lei ambiental estadual e federal, através do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente. 
 

CAPÍTULO III 
A Ação do Município 

 
Art. 5º Ao Município, no exercício de suas competências constitucionais e legais 

relacionadas com o Meio Ambiente, cabe mobilizar e coordenar suas ações e recursos 
humanos, financeiros, materiais, técnicos e científicos, bem como envolver a população 
na participação, na consecução dos objetivos e interesses estabelecidos nesta lei, 
devendo: 

I – Planejar e desenvolver ações de autorizações, promoção, proteção, 
conservação, preservação, recuperação, reparação, vigilância e melhoria de qualidade 
ambiental;  

II – Definir e controlar a ocupação e o uso dos espaços territoriais de acordo com 
suas limitações e condicionantes ecológicas e ambientais; 

III – Elaborar e implementar o plano municipal de proteção ao meio ambiente; 

IV – Exercer o controle da poluição ambiental; 
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V – Definir áreas prioritárias de ação governamental relativa ao meio ambiente, 
visando a preservação e a melhoria da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 

VI – Identificar, criar e administrar unidades de conservação e áreas para a 
proteção de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genéticos e 
outros bens e interesses ecológicos estabelecendo normas de sua competência a serem 
observadas nestas áreas; 

VII – Estabelecer diretrizes específicas para a proteção de mananciais hídricos, 
através de planos de uso e ocupação de áreas de drenagem de bacias e sub-bacias 
hidrográficas; 

VIII – Estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental para aferição e 
monitoramento de níveis de poluição do solo, poluição atmosférica, hídrica e sonora, 
dentre outros; 

IX – Estabelecer normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 

X – Fixar normas de auto-monitoramento, padrões de emissão e condições de 
lançamento para resíduos e efluentes de qualquer natureza; 

XI – Conceder licenças, autorizações e fixar limitações administrativas relativas ao 
meio ambiente; 

XII – Implantar sistema de cadastro e informações sobre o meio ambiente; 

XIII – Promover a conscientização pública para a proteção do meio ambiente e 
tornar a Educação Ambiental um processo permanente, integrado e multidisciplinar, em 
todos os níveis de ensino, formal e informal; 

XIV – Incentivar o desenvolvimento, a produção e a instalação de equipamentos e 
a criação, absorção e difusão de tecnologias compatíveis com a melhoria da qualidade 
ambiental; 

XV – Implantar e operar o sistema de monitoramento ambiental municipal; 

XVI – Garantir a participação comunitária no planejamento, execução e vigilância 
das atividades que visem a proteção, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental; 

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, acordos, consórcios e 
convênios; 

XIX – Executar outras medidas consideradas essenciais à conquista e a 
manutenção de melhores níveis de qualidade ambiental; 

XX – Garantir aos cidadãos o livre acesso a informações e dados sobre questões 
ambientais do Município. 
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 Art. 6º Não será permitida a instalação de usinas nucleares, indústrias de 
agrotóxicos e de material explosivo no Município de Santo Cristo, nem será permitido o 
armazenamento de resíduos nucleares sem a devida liberação ambiental. 

Parágrafo primeiro: Eventual transporte de resíduos nucleares, através do 
Município, deverá obedecer às normas estabelecidas pelo Conselho Municipal do Meio 
Ambiente. 
 

TÍTULO II 
O MEIO AMBIENTE 

 
CAPÍTULO I 

A Proteção do Meio Ambiente 
 
 Art. 7º O meio ambiente é bem comum da coletividade, bem de uso comum do 
povo, e sua proteção é dever do Município e/ou de todas as pessoas e entidades que, 
para tanto, no uso da propriedade, no manejo dos meios de produção e no exercício de 
atividades, deverão respeitar as limitações administrativas e demais determinações 
estabelecidas pelo Poder Público, com vistas a assegurar um ambiente sadio e 
ecologicamente equilibrado para a presente e futuras gerações. 

 
Art. 8º Compete ao órgão ambiental municipal, além das atividades que lhe são 

atribuídas pela lei municipal, implementar os objetivos e instrumentos das Políticas do 
Meio Ambiente do Município de Santo Cristo e: 

 I – Propor e executar, direta e indiretamente, a política ambiental do Município; 

 II – Coordenar ações, executar planos, programas, projetos e atividades de 
proteção ambiental; 

 III – Estabelecer as diretrizes de proteção ambiental para as atividades de 
proteção ambiental; 

 IV – Identificar, implantar e administrar unidades de conservação e outras áreas 
protegidas, visando a proteção de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, 
recursos genéticos e outros bens e interesses ecológicos, estabelecendo normas a 
serem observadas nestas áreas; 

 V – Estabelecer diretrizes específicas para a produção dos mananciais e 
participar da elaboração de planos de ocupação de áreas de drenagem de bacias ou 
sub-bacias hidrográficas; 

 VI – Assessorar a administração municipal na elaboração e na revisão do 
planejamento local, quanto aos aspectos ambientais, controle de poluição, expansão 
urbana e propostas para a criação de novas unidades de conservação e de áreas 
protegidas; 

 VII – Participar do zoneamento e de outras atividades de uso e de ocupação do 
solo; 
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 VIII – Aprovar e fiscalizar a implantação de regiões, setores e instalações para 
fins industriais, parcelamentos de qualquer natureza, bem como quaisquer atividades 
que utilizem recursos ambientais renováveis; 

 IX - Autorizar, de acordo com a legislação vigente, o corte e a exploração racional 
ou quaisquer outras alterações da cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada; 

 X – Exercer a vigilância municipal ambiental; 

 XI – Promover a vigilância, em conjunto com os demais órgãos competentes, o 
controle da utilização, armazenamento e transporte de produtos perigosos e tóxicos; 

 XII – Participar da promoção de medidas adequadas à preservação do patrimônio 
arquitetônico, urbanístico, histórico, cultural, arqueológico e espeleológico; 

 XIII – Autorizar, sem prejuízo de outras licenças cabíveis, o cadastramento e a 
exploração de recursos minerais; 

 XIV – Acompanhar e fornecer instruções para análise dos estudos de impactos 
ambientais e para análises de risco, realizadas pela autoridade competente, cujas 
atividades venham a se instalar no Município; 

 XV – Conceder, quando de acordo, a licença ambiental para as atividades de 
impacto local utilizadoras de recursos ambientais conforme Anexo I da Resolução 237 
do CONAMA; 

 XVI – Implantar sistema de documentação e informática, bem como os serviços 
de estatística, cartografia básica e temática, e de editoração técnica relativas ao meio 
ambiente; 

 XVII – Elaborar e divulgar anualmente o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente 
do Município; 

 XVIII – Exigir a análise de risco ou de estudo de impacto ambiental para o 
desenvolvimento de atividades sócio-econômicas, pesquisas, difusão e implantação de 
tecnologia que possam degradar o meio ambiente. 

 Parágrafo único: As atribuições previstas neste artigo não excluem outras 
necessárias à proteção ambiental e serão exercidas sem prejuízo de outros órgãos ou 
entidades competentes.  

 
CAPÍTULO II 

O Uso do Solo 
 
 Art. 9º Os planos, públicos ou privados, de uso de recursos naturais do Município, 
bem como os de uso, ocupação e parcelamento do solo, devem respeitar as 
necessidades do equilíbrio ecológico e as diretrizes e normas de proteção ambiental. 

 Parágrafo único: No caso de utilização de recursos naturais como pedreiras, 
saibreiras e solo, o órgão ambiental municipal poderá exigir depósito prévio de caução, 
com o objetivo de garantir a recuperação das áreas exploradas, conforme 
regulamentação a ser expedida. 
 



 
Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO 
CNPJ 87.612.818/0001-43 

 

8 

 

 Art. 10 Na análise de projetos de uso, ocupação e parcelamento do solo, o órgão 
ambiental municipal, no âmbito de suas competências, deverá manifestar-se respeitando 
o plano diretor ou outro equivalente, necessariamente sobre os seguintes aspectos: 

 I - Uso proposto, densidade de ocupação, desempenho de assentamento e 
acessibilidade; 

 II - Reserva de áreas verdes e proteção de interesse arquitetônico, urbanístico, 
paisagístico, espeleológico, histórico, cultural e ecológico; 

 III - Utilização de áreas com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), 
bem como de terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações; 

 IV - Saneamento de áreas afetadas com material nocivo à saúde; 

 V - Proteção do solo onde o nível de poluição local impeça condições sanitárias 
mínimas; 

 VI - Proteção do solo, da fauna, da cobertura vegetal e das águas superficiais, 
subterrâneas, fluentes, emergentes e reservadas; 

 VII - Sistema de abastecimento de água; 

 VIII – Coleta, tratamento e disposição final de esgoto e resíduos sólidos; 

 IX - Viabilidade geotécnica. 
 
 Art. 11 Os projetos de parcelamento do solo deverão estar aprovados pelo órgão 
ambiental municipal, para efeitos de instalação e ligação de serviços de utilidade pública, 
bem como para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 
 
 § 1º O registro em Cartório de Registro de Imóveis só poderá ser realizado após o 
julgamento pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, dos recursos interpostos contra 
as decisões do órgão ambiental municipal, os quais deverão ser definitivamente julgados 
no prazo máximo de 90 (noventa dias), a partir da data de sua interposição; 

 § 2º As atribuições previstas neste artigo não excluem outras, necessárias à 
aprovação dos projetos de parcelamento do solo e serão exercidas sem prejuízo das de 
outros órgãos ou entidades competentes.  
 

CAPÍTULO III 
O Controle da Poluição 

 
 Art. 12 É vedado o lançamento no meio ambiente de qualquer forma de matéria, 
energia, substância ou mistura de substância, em qualquer estado físico, prejudicial ao 
ar atmosférico, às águas, à fauna e à flora que possam torná-lo: 
 I - Impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 
 II - Inconveniente, inoportuno ou incômodo ao bem-estar público; 
 III – Danoso ou prejudicial ao uso, gozo e segurança da propriedade, bem como 
ao funcionamento normal das atividades da coletividade. 
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 Parágrafo único: O ponto de lançamento de qualquer efluente originário de 
atividade utilizadora de recursos ambientais em cursos hídricos será obrigatoriamente 
situado a montante de captação de água, do mesmo corpo d’água utilizado pelo agente 
de lançamento. 
 
 Art. 13 Ficam sobre o controle do órgão ambiental municipal as atividades 
industriais, comerciais, de prestação de serviços e outras fontes de qualquer natureza 
que produzam ou possam produzir alterações adversas às características do meio 
ambiente. 
 
 Art. 14 Caberá ao órgão ambiental municipal determinar a realização do estudo 
prévio de análise de risco ou de impacto ambiental para a instalação e operação de 
atividade que possa degradar o meio ambiente.  
 

Art. 15 A construção, instalação, ampliação, alteração e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 
efetivos ou potencialmente poluidores, bem como os empreendimentos capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento 
do órgão ambiental municipal, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 
 
 Art. 16 Os estabelecimentos e responsáveis pelas atividades previstas no artigo 
anterior são obrigados a implantar sistemas de tratamento de efluentes e promover 
todas as demais medidas necessárias para prevenir ou corrigir os inconvenientes e 
danos decorrentes da poluição. 
 Parágrafo único: Os resultados das atividades de auto-monitoramento deverão 
ser comunicados ao órgão ambiental municipal, conforme cronograma estabelecido. 
 
 Art. 17 No exercício do controle a que se referem os artigos 13 e 15 desta lei, o 
órgão ambiental municipal, sem prejuízo de outras medidas, expedirá as seguintes 
licenças ambientais: 

 I - Licença Prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou da atividade e nos casos de ampliação aprovando sua localização e 
concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

 II - Licença Instalação (LI): autoriza a instalação ou ampliação de 
empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes, das quais constituem motivo determinante;  

 III - Licença de Operação (LO): autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças 
anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a 
operação. 

IV – Autorização Ambiental (AA): Ato administrativo emitido com limite temporal e  
específico, mediante  o  qual  o órgão ambiental  estabelece  as  condições  de  
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realização  ou  operação  de  empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços de 
caráter temporário ou para execução de obras que não caracterizem instalações  
permanentes,  e  obras  emergenciais  de  interesse  público,  transporte  de  resíduos  
perigosos ou, ainda, para avaliar a eficiência das medidas adotadas pelo 
empreendimento ou atividade;  

V – Declaração (DG): Ato administrativo específico, onde o órgão ambiental  
declara  algo  em interesse do requerente. 

VI – Licença Prévia e de Instalação (LPI): Ato administrativo de procedimento 
simplificado pelo qual o órgão ambiental emite apenas uma licença, estabelecendo 
condições e restrições com o fim de contemplar a localização e instalação do 
empreendimento, que será emitida para os empreendimentos descritos conforme a 
resolução CONAMA nº 385, de 27 de dezembro de 2006; 

VII – Licença Única de Instalação e Operação (LIO): Ato administrativo de 
procedimento simplificado pelo qual o órgão ambiental emite apenas uma licença, 
estabelecendo condições e restrições com o fim de contemplar a localização e 
instalação do empreendimento, que será emitida para os empreendimentos descritos 
conforme a resolução CONAMA nº 385, de 27 de dezembro de 2006; 

 § 1º A Licença Prévia não será concedida quando a atividade não estiver de 
acordo com os planos federais, estaduais e municipais de uso e ocupação do solo, ou, 
quando, em virtude de suas repercussões ambientais, seja incompatível com o uso e as 
características ambientais do local proposto ou de suas adjacências; 

 § 2º O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o 
estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos 
ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 05 (cinco) anos; 

 § 3º O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o 
estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não 
podendo ser superior a 06 (seis) anos; 
 § 4º O prazo de validade da Licença de Operação (LO) será de até 04 (quatro) 
anos, desde que obedecidas as condições estabelecidas para a concessão da licença; 

 § 5º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de 
validade prorrogados, desde que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos 
§ 2º e 3º.  

 § 6º O prazo de vigência da Autorização Ambiental (AA) deverá obedecer ao  
cronograma apresentado,  peculiaridades  da  atividade  ou  empreendimento,  não  
podendo  ser  superior  a  2  (dois) anos; 

 § 7º O prazo de vigência da Licença Prévia e de Instalação (LPI) deverá obedecer 
ao cronograma apresentado, peculiaridades da atividade ou empreendimento, não 
podendo ser superior a 02 (dois) anos; 

 § 8º O prazo de vigência da Licença única de Instalação e Operação (LIO) será de 
até 04 (quatro) anos. 
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Art. 18 O órgão ambiental poderá definir procedimentos específicos para as  
licenças,  bem  como  a  compatibilização  do  processo  de  licenciamento  com  as  
etapas  de  planejamento,  implantação  e operação.  

Parágrafo único: Poderão ser adotados procedimentos administrativos  
simplificados,  a  serem aprovados  pelos  respectivos  Conselhos  de  Meio  Ambiente  
ou  demais  normatizações,  para  as atividades  e  empreendimentos  de  pequeno  
porte  e  baixo  potencial  de  impacto  ambiental,  desde  que enquadrados com base 
em parecer técnico fundamentado. 
 
 Art. 19 O procedimento da licença ambiental obedecerá as seguintes etapas: 

 I – definição pelo órgão ambiental municipal, com a participação do 
empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários ao início do 
processo de licenciamento correspondente à licença a ser requerida;     

 II – requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 
documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade; 

 III – análise, pelo órgão ambiental municipal, dos documentos, projetos e estudos 
ambientais apresentados e realização de vistorias técnicas, quando necessárias; 

 IV – solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 
municipal, em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais 
apresentados, quando couber, podendo haver reiteração da mesma solicitação caso os 
esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 

 V – emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

 VI – deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida 
publicidade: 

 §1°: No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 
obrigatoriamente, certidão da Prefeitura Municipal declarando que o local e o tipo de 
empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação municipal 
aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão 
de vegetação e a outorga para uso da água, emitida pelos órgãos competentes; 

 § 2°: No caso de empreendimentos e atividades sujeitas ao Estudo de Impacto 
Ambiental - EIA, verificada a necessidade de nova complementação em decorrência de 
esclarecimentos já prestados, conforme o inciso IV, o órgão ambiental competente, 
mediante decisão motivada e com a participação do empreendedor, poderá formular 
novo pedido de complementação; 
 § 3°: A critério do órgão ambiental municipal, no EIA-RIMA poderão ser exigidos 
os seguintes estudos, dentre outros que se entenderem necessários: 

a)        levantamento da existência de vegetação; 
b)        impactos no solo e rochas; 
c)        impactos na infraestrutura urbana; 
d)        impactos na qualidade do ar; 
e)        impactos paisagísticos; 
f)         impactos no patrimônio histórico-cultural; 
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g)        impactos nos recursos hídricos; 
h)        impactos na fauna; 
i)         estudos sócio-econômicos; 

§ 4º: No interesse da política do meio ambiente, o órgão ambiental municipal, 
durante a vigência das licenças de que trata este artigo, poderá determinar a realização 
de auditoria técnica no empreendimento. 
 

CAPÍTULO IV 
Da Taxa de Licenciamento Ambiental  

 
            Art. 20 Fica instituída, no Município de Santo Cristo, a Taxa de Licenciamento 
Ambiental.  

Parágrafo único: As taxas de licenciamento ambiental para utilização efetiva dos 
serviços públicos solicitados ao órgão ambiental municipal estão fixadas na tabela 
constante no Anexo I que é parte integrante desta lei.  

  
Art. 21 A Taxa de Licenciamento Ambiental tem como fato gerador o exercício 

regular do poder de polícia, decorrente do licenciamento ambiental de empreendimentos 
ou atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental de impacto local no âmbito do Município.  

 
          Art. 22 São contribuintes da Taxa de Licenciamento Ambiental os 
empreendedores, pessoas físicas ou jurídicas, públicos ou privados, que, nos termos da 
legislação ambiental em vigor, devam submeter qualquer empreendimento ou atividade 
geradora de impacto ambiental local ao licenciamento de competência municipal. 

Parágrafo único: Obras públicas do próprio Município ficam isentas do pagamento 
de taxas de licenciamento ambiental. 

 
          Art. 23 A Taxa de Licenciamento Ambiental tem como base de cálculo o custo 
estimado da atividade técnico-administrativa de vistoria, exame e análise de projetos.  

§ 1° Os custos de serviços (taxas, vistorias, análises de processos e outros), 
executados pelo órgão municipal de meio ambiente, necessários ao licenciamento 
ambiental, serão ressarcidos pelo interessado, considerando-se:  

I. o tipo de licença;  
II. o porte da atividade exercida ou a ser licenciada;  

III. o grau de poluição;  
IV. o nível de impacto ambiental.  

 § 2°: Para fins de cálculo da Taxa de Licenciamento Ambiental, a apuração do 
porte da atividade exercida ou a ser licenciada, do grau de poluição e do nível de 
impacto ambiental, será feita observando-se as Resoluções do Conselho Estadual de 
Meio Ambiente (CONSEMA), bem como os critérios de classificação utilizados pela 
FEPAM para expedição de licenças ambientais.  
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  Art. 24 As atividades sujeitas à incidência da taxa de licenciamento ambiental 
estão estabelecidas no Anexo I desta lei.  

 
             Parágrafo primeiro: A taxa de renovação das licenças ambientais (LP, LI e LO) 
corresponderá ao valor estipulado para a concessão da licença ambiental a ser 
renovada; 

Parágrafo segundo: Os empreendimentos de atividades que estão operando 
normalmente e não possuem licença de operação devem recolher a taxa da licença de 
regularização de operação, a fim de obter sua licença, desde que atendidos os requisitos 
legais exigidos pelo órgão ambiental municipal.  

Parágrafo terceiro: Em caso de expirar qualquer licença por mais de 60 (sessenta) 
dias e não houver solicitação de renovação ou encaminhamento de licença para a 
próxima fase deverá ser paga a taxa correspondente à regularização de 
empreendimento, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis na presente legislação.   

Parágrafo quarto: Os detentores de DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF 
(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), em validade, terão 
desconto de 50% (cinquenta por cento) na requisição de LP, LI e LO de renovação e/ou 
de regularização de atividades classificadas como agrossilvipastoris.  

 
            Art. 25 A Taxa de Licenciamento Ambiental, bem como sua renovação, será 
lançada e arrecadada no ato do protocolo de sua solicitação, sendo seu pagamento 
pressuposto para análise dos projetos e é devida, independente do deferimento ou não 
da licença requerida.  

Parágrafo primeiro: A taxa será devida tantas vezes quantas forem as licenças 
ambientais exigidas.   

 
Art. 26 Os valores arrecadados, provenientes do licenciamento ambiental e de 

multas emitidas pelo órgão municipal de meio ambiente, serão depositados na conta do 
Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA – de Santo Cristo. 

 
            Art. 27 Quando a ampliação de empreendimentos e atividades já licenciadas pelo 
órgão municipal de meio ambiente ultrapassar os portes de impacto local, indicados nas 
Resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), a competência do 
licenciamento ambiental retorna ao Estado, podendo esta ser delegada pelo órgão 
ambiental do Estado ao Município através de instrumento legal ou convênio.  

 
            Art. 28 Terão eficácia no âmbito municipal as licenças concedidas pelo órgão 
ambiental do Estado antes da publicação da presente Lei, passando as atividades à 
submissão do regramento municipal após expirada a validade das mesmas, respeitados 
os prazos da concessão  ofertados pelo órgão autorizador. 

 
Art. 29 O órgão ambiental municipal, mediante decisão motivada, poderá 

modificar os condicionantes e as medidas de controle de adequação, suspender ou 
cancelar uma licença expedida, quando ocorrer, após a concessão da mesma:  
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    I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;  
              II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a 
expedição da licença;  
             III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 

 
Art. 30 Os empreendimentos e atividades que construírem, reformarem, 

ampliarem, instalarem ou fizerem funcionar, em qualquer parte do território municipal, 
obras ou serviços potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, caracterizada como de impacto local, sem licença ou autorização 
do órgão ambiental municipal competente, ou contrariando as normas legais e 
regulamentares pertinentes, serão penalizados conforme disposto nesta Lei, bem como 
na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no seu regulamento, respeitadas 
as proporções causadas pelo ato danoso ao ambiente. 

     Parágrafo único: O proprietário do estabelecimento ou empreendimento, ou o 
seu preposto responsável, permitirá, a qualquer tempo, sob as penas da lei, o ingresso 
da fiscalização no local das atividades potencialmente poluidoras para a inspeção de 
todas as suas dependências, e a permanência, pelo tempo que se tornar necessário, em 
estabelecimentos públicos e privados, não lhes podendo negar informações, vistas a 
projetos, instalações, dependências e demais unidades do estabelecimento sob 
inspeção.  
 

CAPÍTULO V 
Do Saneamento Básico e Domiciliar 

 
Art. 31 A promoção de medidas de saneamento básico e domiciliar residencial e 

industrial, essenciais à proteção do meio ambiente, constitui obrigação do Poder Público, 
da coletividade e do indivíduo que, para tanto, no uso da propriedade, no manejo dos 
meios de produção e no exercício de atividades, ficam adstritos a cumprir determinações 
legais e regulamentares e as recomendações, vedações e interdições ditadas pelas 
autoridades ambientais, sanitárias e outras competentes. 

Parágrafo único: Respeitadas as disposições pertinentes na legislação ambiental, 
o Código de Posturas servirá de base para a promoção das medidas de saneamento. 
  

Art. 32 Os serviços de saneamento básico, tais como os de abastecimento de 
água, drenagem pluvial, coleta, tratamento e disposição final de esgoto e de lixo, 
operados por órgãos e entidades de qualquer natureza, estão sujeitos ao controle do 
órgão ambiental municipal, 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 pelo órgão 
ambiental municipal. 
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 Art. 33 É obrigação do proprietário do imóvel a execução de adequadas 
instalações domiciliares de abastecimento, armazenamento, distribuição e esgotamento 
de água, cabendo ao usuário do imóvel a necessária conservação. 
 
 Art. 34 Os esgotos sanitários deverão ser coletados, tratados e receber 
destinação adequada, de forma a se evitar contaminação de qualquer natureza. 
 
 Art. 35 No Município serão instalados, pelo Poder Público, diretamente ou em 
regime de concessão, estações de tratamento, rede coletora e emissários de esgotos 
sanitários. 
 
 Art. 36 É obrigatória a existência de instalações sanitárias adequadas nas 
edificações e sua ligação à rede pública coletora, onde esta existir. 

Parágrafo único: Quando não existir rede coletora de esgotos, as medidas 
adequadas ficam sujeitas à aprovação do órgão ambiental municipal, sem prejuízo de 
outros órgãos, que fiscalizará a sua execução e manutenção, sendo vedado o 
lançamento de esgotos “in natura” a céu aberto ou na rede de água pluviais.   
 
 Art. 37 A coleta, tratamento e disposição final do lixo processar-se-ão em 
condições que não tragam malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem-estar público 
ou ao meio ambiente, devendo ser implementada gradativamente a coleta seletiva do 
lixo no Município. 
 § 1º Fica expressamente proibido: 
 I - A deposição indiscriminada de lixo em locais inapropriados, em áreas urbanas 
ou rurais; 
 II - A incineração e a disposição final de lixo a céu aberto;  
 III – A utilização de lixo “in natura” sem tratamento adequado para alimentação de 
animais e adubação orgânica; 
 IV - O lançamento de lixo em águas de superfície, sistemas de drenagem de 
águas pluviais, poços, cacimbas e áreas erodidas; 
 § 2º 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 pelo órgão ambiental municipal, podendo ser incinerados no local da 
deposição final, desde que atendidas as especificações determinadas pela legislação 
vigente; 
 § 3º O órgão ambiental municipal poderá estabelecer as zonas onde a seleção do 
lixo deverá ser necessariamente efetuada a nível domiciliar.  
 

CAPÍTULO VI 
Resíduos Tóxicos ou Perigosos 

 
 Art. 38 O usuário de qualquer substância, produto, objeto ou resíduo considerado 
tóxico ou perigoso, deve tomar precauções para que não apresentem perigo e não 
afetem o meio ambiente e a saúde da coletividade. 
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 § 1º Os resíduos tóxicos ou perigosos devem ser reciclados, neutralizados ou 
eliminados nas condições estabelecidas pelo órgão ambiental municipal; 
 § 2º O Conselho Municipal do Meio Ambiente estabelecerá normas técnicas de 
armazenamento, de transporte e de manipulação, organizará as listas de substâncias, 
produtos, objetos, resíduos tóxicos, perigosos ou com uso proibido no Município e 
baixará instruções para a reciclagem, neutralização, eliminação e coleta dos mesmos. 

 
CAPÍTULO VII 

Condições Ambientais das Edificações 
 
 Art. 39 As edificações deverão respeitar aos requisitos sanitários de higiene e 
segurança, indispensáveis à proteção da saúde e ao bem-estar das pessoas em geral a 
serem estabelecidos no regulamento desta lei, e em normas técnicas estabelecidas pelo 
Conselho Municipal do Meio Ambiente. 
  

Art. 40 O órgão ambiental municipal, conjuntamente com a Secretaria Municipal 
designada pelo Poder Executivo, fixará normas para a aprovação de projetos de 
edificações públicas e privadas, objetivando a economia de energia elétrica para 
climatização, iluminação e aquecimento de água.   
  

Art. 41 Sem prejuízo de outras licenças exigidas na legislação em vigor, estão 
sujeitos à aprovação do órgão ambiental municipal os projetos de construção, reforma e 
ampliação de edificações destinadas à: 
 I - Manipulação, industrialização, armazenamento e comercialização de produtos 
químicos e farmacêuticos; 
 II - Atividades que produzem resíduos de qualquer natureza, que possam 
contaminar pessoas e poluir o meio ambiente; 
 III - Indústria de qualquer natureza; 
 IV - Espetáculo ou diversões públicas, quando produzam resíduos. 
 
 Art. 42 Os proprietários de edificações ficam obrigados a executar as obras 
determinadas pelas autoridades ambientais e sanitárias, visando ao cumprimento das 
normas vigentes. 
 

TÍTULO III 
Dos Instrumentos 

 
 Art. 43 São instrumentos da Política do Meio Ambiente do Município de Santo 
Cristo: 
 I – O estabelecimento de normas, padrões, critérios e parâmetros de qualidade 
ambiental; 
 II - O zoneamento ambiental; 
 III - A interdição e a suspensão de atividades; 
 IV – As penalidades disciplinares e compensatórias ao não cumprimento das 
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental; 
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 V - O estabelecimento de incentivos fiscais à produção e instalação de 
equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria de 
qualidade ambiental; 
 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 - O relatório anual da qualidade ambiental municipal; 
 X - A avaliação de estudos de impacto ambiental e a análise de risco; 
 XI - A criação de áreas de proteção ambiental e de relevante interesse ecológico, 
dentre outras unidades de conservação; 
 XII - A contribuição sobre a utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos;  
 XIII – A concessão das licenças ambientais e a sua operacionalização.  
 XIV – O Termo de Compromisso Ambiental, conforme disposto no art. 15 da 
Resolução nº 006/99, de 8 de outubro de 1999, do Conselho Estadual do Meio Ambiente 
(CONSEMA), e no art. 73 desta Lei. 
 

TÍTULO IV 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
Conselho Municipal do Meio Ambiente 

 
 Art. 44 Fica criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente - CONDEMA, órgão 
consultivo e deliberativo, de caráter permanente, com a finalidade de assessorar e 
propor ao Executivo Municipal as diretrizes e políticas governamentais para o meio 
ambiente e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre as normas e padrões 
técnicos compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à 
sadia qualidade de vida da coletividade. 
  

Art. 45 O Conselho Municipal do Meio Ambiente será composto por 10 (dez) 
membros titulares e respectivos suplentes, sendo representantes do Poder Executivo e 
de entidades da sociedade, legalmente constituídas. 
 I – Representantes do Poder Executivo: 

a) Representante da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente; 
b) Representante da Secretaria Municipal de Planejamento;  
c) Representante da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; 

 d) Representante da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito; 
 e) Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 

 II - Representantes de entidades: 
a)  Representante do Sindicato dos Trabalhadores  Rurais; 
b)  Representante da ACISA; 
c)  Representante da Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN; 
d)  Representante da Brigada Militar; 
e)   Representante da  EMATER; 
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 III - A diretoria do Conselho Municipal do Meio Ambiente será composta por um 
presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário, um segundo secretário, um 
primeiro tesoureiro e um segundo tesoureiro; 

 IV - A escolha da diretoria do Conselho se dará por votação em assembléia geral 
dos conselheiros para o desempenho de suas atribuições e a sua nomeação será feita 
pelo Prefeito Municipal;  

 V - O Conselho Municipal poderá recorrer a técnicos e entidades de notória 
especialização em assuntos de relevante interesse ambiental; 

 VI - Os membros do Conselho terão mandato de 02(dois) anos, podendo ser 
reconduzidos por até mais 02(dois) anos; 

 VII - O Conselho se reunirá ordinariamente a cada 60(sessenta) dias, podendo 
ser convocado extraordinariamente, toda vez que se julgar necessário, pelo presidente 
ou pela maioria dos membros, devendo sempre constar a(s) justificativa(s) da 
convocação. 
  

Art. 46 Ao Conselho Municipal do Meio Ambiente compete: 

 I - Propor as regras de proteção ao meio ambiente do Município, para 
homologação de projetos, e acompanhar a sua implementação: 

 II – Estabelecer, com observância da legislação, normas, padrões, parâmetros e 
critérios de avaliação, controle, manutenção, recuperação e melhoria da qualidade do 
meio ambiente natural, artificial e do trabalho; 

 III – Colaborar nos estudos e na elaboração do planejamento urbano, em planos e 
programas de expansão e desenvolvimento municipal e em projetos de lei sobre 
parcelamento, uso e ocupação do solo, plano diretor e ocupação da área urbana; 

 IV - Estabelecer diretrizes para a conservação e preservação dos recursos e 
ecossistemas naturais do Município; 

 V - Estimular a participação da comunidade no processo de preservação, 
conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental; 

 VI - Apreciar e deliberar, na forma da legislação, sobre estudo de impacto 
ambiental local e respectivos relatórios, por requerimento de qualquer um de seus 
membros; 

 VII - Propor a localização e mapeamento das áreas críticas onde se encontram 
obras ou atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados efetiva ou 
potencialmente poluidoras; 

 VIII - Estudar, definir e propor normas técnicas e procedimentos legais visando a 
proteção ambiental do Município; 

 IX - Propor e acompanhar os programas de educação ambiental do Município; 

 X - Promover e colaborar em campanhas educacionais e ambientais no Município, 
bem como fornecer informações e subsídios técnicos relativos ao conhecimento e 
defesa do meio ambiente municipal, sempre que for necessário;     
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 XI - Manter intercâmbio com entidades públicas e privadas de pesquisa e de 
atuação na proteção do meio ambiente; 

 XII - Identificar, prever e comunicar aos órgãos competentes as agressões 
ambientais ocorridas no Município, sugerindo soluções; 

 XIII - Convocar audiências públicas, nos termos da legislação; 

 XIV - Propor e acompanhar a recuperação dos arroios e matas ciliares; 

 XV – Propor formas de proteção de patrimônios históricos e paisagísticos do 
Município; 

 XVI - Emitir pareceres técnicos sobre questões ambientais quando solicitado pelo 
Executivo Municipal; 

XVII - Decidir sobre recursos impetrados em relação a multas e outras 
penalidades impostas pela fiscalização ambiental municipal, após a manifestação de 
banca examinadora;   

 XVIII - Determinar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio 
Ambiente; 

 XIX - Analisar anualmente o relatório das atividades desenvolvidas no Município, 
relacionadas ao meio ambiente;  

 XX - Sempre que cientificado de possíveis agressões ambientais, diligenciar no 
sentido de sua comprovação e das providências necessárias; 

 XXI - Elaborar e aprovar seu regimento interno; 

 XXII - Exercer outras atribuições que lhe forem delegadas. 
 
 Art. 47 As sessões do Conselho serão públicas, sendo que a população presente 
só poderá se manifestar sobre o assunto em pauta com prévia inscrição de 24(vinte e 
quatro) horas de antecedência. 
 
 Art. 48 A instalação do Conselho e a nomeação dos conselheiros ocorrerão no 
prazo máximo de 90(noventa) dias após a publicação desta lei. 
 
 Art. 49 No prazo máximo de 60(sessenta) dias após a nomeação e instalação, o 
Conselho Municipal do Meio Ambiente elaborará o seu estatuto, que deverá ser 
aprovado por Decreto do Poder Executivo.   
 

TÍTULO V 
As Infrações Ambientais 

 
CAPÍTULO I 

As Infrações e Penalidades 
 
 Art. 50 Considera-se infração ambiental toda ação ou omissão que importe 
inobservância dos preceitos desta lei, seu regulamento, decretos municipais, normas 
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técnicas e resoluções do Conselho Municipal do Meio Ambiente e outras que se 
destinem à promoção, recuperação e proteção da qualidade e da saúde ambiental.  
 
 Art. 51 A autoridade ambiental municipal que tiver ciência ou notícia de ocorrência 
de infração ambiental é obrigada a promover a apuração imediata, mediante processo 
administrativo próprio, sob pena de tornar-se co-responsável. 

 Parágrafo único: Todo cidadão que tiver conhecimento da ocorrência de infração 
ambiental deverá notificar às autoridades ambientais competentes. 
 
 Art. 52 O infrator, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, é 
responsável, independentemente de culpa, pelo dano que causar ao meio ambiente e à 
coletividade, em razão de suas atividades poluentes. 

 § 1º Considera-se causa a ação ou omissão do agente, sem a qual a infração não 
teria ocorrido; 

 § 2º O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa, a quem para ela 
concorreu ou dela se beneficiou, seja ele: 

a)  Diretor; 

 b)  Gerente, administrador, diretor, promitente, comprador ou proprietário, 
arrendatário, parceiro, desde que praticados por propostos ou subordinados e no 
interesse dos proponentes ou dos superiores hierárquicos; 

c)  Autoridade que se omitir ou facilitar, por consentimento ilegal, a prática do ato. 
 
 Art. 53 Os infratores dos dispositivos da presente lei e de seus regulamentos e as 
demais normas pertinentes à matéria, tendo em vista o não cumprimento das medidas 
necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 
degradação ambiental, independente da obrigação de reparar o dano e de outras ações 
que venham a sofrer pela União ou pelo Estado, ficam sujeitos às seguintes sanções: 
 I - Advertência por escrito; 
 II - Multa simples ou diária; 
 III - Apreensão do produto; 
 IV - Inutilização do produto; 
 V - Suspensão da venda do produto; 
 VI - Suspensão da fabricação do produto; 
 VII – Embargo de obras; 
 VIII – Interdição, parcial ou total, de estabelecimento ou atividade; 
 IX - Cassação de alvará de licenciamento de estabelecimento; 
 X – Demolição da obra; 
 XI – Restritiva de direitos; e 
 XII – Revogação do licenciamento ambiental concedido anteriormente pelo órgão 
ambiental municipal. 

 § 1º Caso o infrator cometa, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão 
aplicadas cumulativamente as sanções a elas cominadas; 
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 § 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta lei e da 
legislação ambiental em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais 
sanções previstas neste artigo; 

  § 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo: 

 I – advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, 
no prazo assinalado pelo órgão ambiental; 
 II – opuser embaraço à fiscalização do órgão ambiental; ou 
 III – for autuado em flagrante; 

 § 4º A multa simples poderá ser convertida em serviços de preservação, melhoria 
e recuperação do meio ambiente mediante TCA – Termo de Compromisso Ambiental, 
conforme Art. 74 desta lei; 

 § 5º A multa diária será aplicada 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 ambiental que contemple a 
reparação do dano; 

 § 6º O embargo ou a interdição consistem no impedimento de continuar qualquer 
obra ou atividade que prejudique ou possa prejudicar o meio ambiente, ou de praticar 
qualquer ato que seja vedado por esta Lei ou pela legislação em vigor; 

 § 7º As sanções restritivas de direito são: 
 I – suspensão de registro, licença ou autorização; 
 II – cancelamento de registro, licença ou autorização; 
 III – perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo 
Município; 
 IV – perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em 
estabelecimentos oficiais de crédito; e 
 V – proibição de contratar com a administração pública, pelo período de até 03 
(três) anos.  
 
 Art. 54 As infrações classificam-se em: 

 I – Leves:  

a) aquelas em que o infrator é beneficiado por uma circunstância atenuante; 

b) as de natureza eventual, que possam causar prejuízos ao meio ambiente ou 
ao bem-estar e sossego da população, mas não provoquem efeitos 
significativos ou que importem em inobservância de quaisquer disposições 
desta Lei e seus regulamentos ou da legislação ambiental em vigor. 

 II – Graves:  

a) aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; e 

b) as de natureza eventual ou permanente que provoquem efeitos significativos, 
embora reversíveis, sobre o meio ambiente ou a população, podendo vir a 
causar danos temporários à integridade física ou psíquica. 
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III – Gravíssimas:  

a) aquelas em que sejam verificadas a existência de duas ou mais circunstâncias 
agravantes ; e 

b) as de natureza eventual ou permanente que provoquem efeitos significativos e 
irreversíveis ao meio ambiente ou à população. 

§ 1º São considerados efeitos significativos aqueles que: 

I – conflitem com planos de preservação ambiental da área onde está localizada a 
atividade; 

II – gerem dano efetivo ou potencial à saúde pública ou ponham em risco a 
segurança da população; 

III – contribuam para a violação de padrões de emissão e da qualidade ambiental 
em vigor; 

IV – degradem os recursos de águas subterrâneas; 

V – interfiram substancialmente na manutenção dos recursos hídricos ou na 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas; 

VI – prejudiquem os sistemas de saneamento; 

VII – causem ou intensifiquem a erosão dos solos; 

VIII – exponham pessoas ou estruturas aos perigos de eventos geológicos; 

IX – ocasionem distúrbios por ruídos;  

X – afetem substancialmente espécies da fauna e flora nativas ou em vias de 
extinção, ou degradem seus habitats naturais; 

XI – interfiram substancialmente no deslocamento de quaisquer espécies 
migratórias, e  

XII – induzam a um crescimento ou concentração anormal da população animal 
ou vegetal. 

§ 2º São considerados efeitos significativos reversíveis aqueles que, após a 
aplicação de tratamento convencional de recuperação e com o decurso do tempo, 
demarcado para cada caso, conseguem retornar ao estado anterior; 

§ 3º São considerados efeitos significativos irreversíveis aqueles que, mesmo 
após a aplicação de tratamento convencional de recuperação e com o decurso do 
tempo, demarcado para cada caso, não conseguem retornar ao estado anterior. 
 
Art. 55 O valor da multa de que trata esta lei será corrigido periodicamente com 

base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo no mínimo de R$ 50,00 
(cinquenta reais) e no máximo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 
 Parágrafo único: A multa será aplicada independentemente das outras 
penalidades previstas no Art. 53 desta lei. 
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 Art. 56 Para a imposição da pena e da graduação da pena de multa, a autoridade 
ambiental observará: 

 I - As circunstâncias atenuantes e agravantes; 

 II - A gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde 
ambiental e para o meio ambiente; 

 III - Os antecedentes do infrator quanto às normas ambientais. 
 
 Art. 57 São circunstâncias atenuantes: 

 I - O menor grau de compensação; 

 II - O arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação 
do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada; 

 III - A comunicação prévia, pelo infrator, do perigo iminente de degradação 
ambiental, às autoridades competentes; 

 IV – A colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle 
ambiental; 

 V - Se for infrator primário e a falta cometida for de natureza leve. 
 
 Art. 58 São circunstâncias agravantes: 

 I - Se for infrator reincidente ou cometer a infração de forma contínua; 

 II - Cometer a infração para obter vantagem pecuniária; 

 III - Coagir outrem para a execução material da infração; 

 IV - Ter a infração conseqüências danosas à saúde pública e ao meio ambiente; 

 V - Se, tendo conhecimento do ato lesivo à saúde pública e ao meio ambiente, o 
infrator deixar de tomar as providências de sua alçada para evitá-lo; 

 VI - Ter o infrator agido com dolo direto ou eventual; 

 VII - A ocorrência de efeitos sobre a propriedade alheia; 

 VIII – A infração atingir áreas de proteção legal; 

 IX - O emprego de métodos cruéis no abate ou captura de animais. 

 X – ter o agente cometido a infração: 

a) em domingos ou feriados;  

b) à noite; 

c) em épocas de seca ou de inundações; 

d) em período de defesa à fauna; 

e)  mediante fraude ou abuso de confiança; 

f) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental; 
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g) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, através de 
verbas públicas, ou beneficiada por incentivos fiscais; 

h) atingindo espécies ameaçadas de extinção, listadas em relatórios oficiais das 
autoridades competentes; 

i) facilitada por funcionário público no exercício regular de suas funções; ou 

j) em área de preservação permanente ou especialmente protegida. 

 
 § 1º Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental cometida pelo 
mesmo agente no período de 03 (três) anos, classificada como:   
 I – específica: cometimento da infração da mesma natureza; ou 
 II – genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa; 
  
 § 2º No caso de infração continuada, caracterizada pela repetição da ação ou 
omissão inicialmente punida, a penalidade de multa poderá ser aplicada diariamente até 
cessar a infração; 
  

§ 3º No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela 
prática da nova infração terá seu valor aumentado ao dobro e ao triplo, respectivamente. 
  
 Art. 59 Havendo concurso de circunstância atenuante e agravante, a pena será 
aplicada em consideração à circunstância preponderante, entendendo-se como tal 
aquela que caracterize o conteúdo da vontade do autor ou as conseqüências da conduta 
assumida. 
 
 Art. 60 São infrações ambientais: 

 I - Construir, instalar, ou fazer funcionar em qualquer parte do território do 
Município, estabelecimentos, obras, atividades ou serviços submetidos ao regime desta 
lei, sem licença do órgão ambiental competente, ou contrariando as normas legais e 
regulamentos pertinentes. 
 Pena: Incisos I, II, IV, VII, VIII, X e XI do Art. 53 desta lei; 
 
 II - Praticar atos de comércio e indústria ou assemelhados, compreendendo 
substâncias, produtos e artigos, de interesse para a saúde ambiental, sem a necessária 
licença ou autorização dos órgãos competentes, ou contrariando o disposto nesta lei e 
nas demais normas legais e regulamentos pertinentes. 
 Pena: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII do Art. 53 desta lei; 

 
 III - Deixar, aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de notificar qualquer fato 
relevante do ponto de vista ecológico e ambiental, de acordo com o disposto nesta lei, 
no seu regulamento e demais normas técnicas. 
 Pena: I, II, VII, VIII, IX, X, XI e XII do Art. 53 desta lei; 
 
 IV - Opor-se à exigência de exames técnicos, laboratoriais ou à sua execução 
pelas autoridades competentes. 
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 Pena: I, II, IX e XI do Art. 53 desta lei; 
 
 V - Emitir substâncias odoríferas na atmosfera, em quantidades que possam ser 
perceptíveis fora dos limites da área de propriedade da fonte emissora, desde que 
constatadas pela autoridade ambiental. 
 Pena: Incisos I, II, VIII, IX, XI e XII do Art. 53 desta lei; 
 
 VI - Utilizar, aplicar, comercializar, manipular ou armazenar pesticidas, raticidas, 
fungicidas, inseticidas, agroquímicos e outros congêneres, pondo em risco à saúde 
ambiental, individual ou coletiva, em virtude do uso inadequado ou inobservância das 
normas legais, regulamentares ou técnicas, aprovadas pelos órgãos competentes ou em 
desacordo com os receituários e registros pertinentes. 
 Pena: incisos I, II, III, IV, V, VIII, e IX do Art. 53 desta Lei; 
 
 VII - Inobservar, o proprietário ou quem detenha a posse, as exigências 
ambientais relativas a imóveis. 
 Pena: Incisos I, II, VII, VIII, X e XII do Art. 53 desta lei; 
 
 VIII – Entregar ao consumo, desviar, alterar ou substituir, total ou parcialmente, 
produto interditado por aplicação dos dispositivos desta lei. 
 Pena: Incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, XI e XII do Art. 53 desta lei;   
 
 IX - Dar início de qualquer modo, ou efetuar parcelamento do solo, sem 
aprovação dos órgãos competentes ou em desacordo com a mesma ou com 
inobservância das normas e diretrizes pertinentes. 
 Pena: Incisos I, II, VII e VIII do Art. 53 desta lei; 
 
 X - Contribuir para que a água ou ar atinjam níveis ou categorias de qualidades 
inferiores ao fixado em normas oficiais. 
 Pena: Incisos I, II, VII, VIII, IX, XI, e XII do Art. 53 desta lei; 
 
 XI - Emitir ou despejar efluentes ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, 
causadores de degradação ambiental, em desacordo com o estabelecido na legislação e 
em normas complementares. 
 Pena: Incisos I, II, VII, VIII, IX, XI e XII do Art. 53 desta lei; 
 
 XII - Exercer atividades potencialmente degradadoras ao meio ambiente, sem 
licença do órgão ambiental competente, ou em desacordo com o mesmo. 
 Pena: Incisos I, II, VII, VIII, IX, XI e XII do Art. 53 desta lei; 
 
 XIII - Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 
abastecimento de água da comunidade. 
 Pena: Incisos I, II, VII, VIII, IX, X, XI e XII do Art. 53 desta lei; 
 
 XIV - Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que 
momentânea, dos habitantes de zona urbana ou localidade. 
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 Pena: Incisos I, II, VII, VIII, IX, XI e XII do Art. 53 desta lei; 
 
 XV - Desrespeitar interdições de uso, de passagem e outros estabelecidos 
administrativamente para proteção contra a degradação ambiental ou, nesses casos, 
impedir ou dificultar a atuação de agentes do Poder Público. 
 Pena: Incisos I, II, VII, VIII, IX, XI e XII do Art. 53 desta lei; 
 
 XVI - Causar poluição do solo que torne uma área urbana ou rural imprópria para 
ocupação. 
 Pena: Incisos I, II, VII, VIII, IX, XI e XII do Art. 53 desta lei; 
 
 XVII - Causar poluição de qualquer natureza que possa trazer danos à saúde ou 
ameaçar o bem-estar do indivíduo ou da coletividade. 
 Pena: Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII do Art. 53 desta lei; 
 
 XVIII - Desenvolver atividades ou causar poluição de qualquer natureza, que 
provoque mortandade de mamíferos, aves, répteis, anfíbios ou peixes ou destruição de 
plantas cultivadas ou silvestres. 
 Pena: Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI e XII do Art. 53 desta lei; 
 
 XIX - Desrespeitar as proibições estabelecidas pelo Poder Público em unidades 
de conservação ou áreas protegidas por lei. 
 Pena: Incisos I, II, VII, VIII, IX e XI do Art. 53 desta lei; 
 
 XX - Obstar dificultar a ação das autoridades ambientais competentes no 
exercício de suas funções. 
 Pena: Incisos I, II, VII, IX, e XI do Art. 53 desta lei; 
 
 XXI - Descumprir atos emanados da autoridade ambiental, visando a aplicação da 
legislação vigente. 
 Pena: Incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, e XI do Art. 53 desta lei; 
 
 XXII - Transgredir outras normas, diretrizes, padrões ou parâmetros federais, 
estaduais ou locais, legais ou regulamentadoras, destinados à proteção da saúde 
ambiental ou do meio ambiente. 
 Pena: Incisos I, II, III, IV, V, VII, IX, XI e XII do Art. 53 desta lei. 
 

CAPÍTULO II 
O Processo 

 
 Art. 61 As infrações à legislação ambiental serão apuradas em processo 
administrativo próprio, iniciando com a lavratura do auto de infração, observando os ritos 
e prazos estabelecidos nesta lei. 
 
 Art. 62 O auto de infração será lavrado pela autoridade ambiental que tiver 
constatado o fato, devendo conter: 
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 I – Nome do infrator e sua qualificação nos termos da lei; 

 II – Local, data e hora da infração; 

 III – Descrição da infração e menção ao dispositivo legal ou regulamentar 
transgredido; 

 IV - Penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que 
autoriza a sua imposição; 

 V - Ciência para o autuado, de que responderá pelo fato em processo 
administrativo; 

 VI - Assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, assinatura de 
testemunha(s) e do autuante, ou documento comprobatório da infração; 

 VII - Prazo para o recolhimento da multa, quando aplicada, caso o infrator abdique 
do direito de defesa; 

 VIII - Prazo para interposição de recursos; 

 IX - No caso de aplicação das penalidades de embargo, de apreensão e de 
suspensão de venda do produto, no auto de infração deve constar ainda, a natureza, 
qualidade, nome e/ou marca, procedência, local onde o produto ficará depositado e seu 
fiel depositário devidamente compromissado. 
 
 Art. 63 As omissões ou incorreções na lavratura do auto de infração não 
acarretarão nulidade do ato quando no processo constarem os elementos necessários à 
determinação da infração e do infrator.  
 
 Art. 64 O infrator será notificado, para ciência da infração, por 01 (uma) das 
modalidades: 

 I – Pessoalmente; 

 II - Pelo correio, via AR; 

 III – Por edital, se estiver em lugar incerto e não sabido; 

 § 1º Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a exarar ciência, 
deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pela autoridade que efetuou 
a notificação; 

 § 2º O edital mencionado no Inciso III deste artigo será publicado uma única vez, 
em jornal de circulação local, considerando-se efetivada a notificação 05 (cinco) dias 
após a publicação. 
  
 Art. 65 O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação ao auto de infração no 
prazo de 20 (vinte) dias contados da data da ciência da autuação. 
 Parágrafo único: Apresentada ou não a defesa ou impugnação, o auto de infração 
será julgado por uma banca examinadora, constituída por até 03 (três) membros, 
escolhidos, preferencialmente, dentre os integrantes do quadro de servidores públicos 
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efetivos da administração pública municipal, a qual será nomeada por portaria do 
Executivo Municipal. 
  
 Art. 66 A banca examinadora de recurso terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
julgar o auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresentada ou não defesa 
ou impugnação.  
 
 Art. 67 Das decisões condenatórias impostas pela banca examinadora de 
recursos poderá o infrator, dentro de igual prazo fixado para defesa, recorrer ao 
Conselho Municipal do Meio Ambiente (CONDEMA). 
 
 Art. 68 Os recursos interpostos das decisões não definitivas terão efeito 
suspensivo relativo ao pagamento da penalidade pecuniária, não impedindo a imediata 
exigibilidade do cumprimento da obrigação subsistente.  

 
Art. 69 Após a decisão do CONDEMA será dada ciência, pelo órgão responsável 

ao autuado, pessoalmente, pelo correio (via AR), ou por edital publicado uma única vez 
em órgão local de imprensa, remetendo cópia da decisão ao Ministério Público. 
 
 Art. 70 Quando aplicada a pena de multa, esgotados os recursos administrativos, 
o infrator será notificado para efetuar o pagamento no prazo de 10 (dez) dias, contados 
da data do recebimento da notificação, recolhendo o respectivo valor à conta do Fundo 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 

 § 1º A notificação para o pagamento da multa será feita mediante registro postal 
ou por meio de edital publicado em jornal de circulação local, se não localizado o 
infrator; 

 § 2º O não recolhimento da multa, dentro do prazo fixado neste artigo, implicará 
na aplicação do código tributário municipal para casos idênticos.  
 
 Art. 71 Finda a instrução do processo, uma vez esgotados os prazos para 
recursos, a banca examinadora proferirá a decisão final, dando o processo por concluso, 
notificando o infrator. 
 
 Art. 72 As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem ambiental 
prescrevem em 05 (cinco) anos. 

 § 1º A prescrição interrompe-se pela notificação ou outro ato da autoridade 
competente que objetive a sua consequente imposição de pena; 
  § 2º Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo 
pendente de decisão. 
 
 Art. 73 O Termo de Compromisso Ambiental (TCA) constante no inciso XIV do Art. 
43 desta Lei é instrumento de polícia do órgão ambiental municipal. 
 
 Art. 74 Por meio do Termo de Compromisso Ambiental firmado pela Secretaria 
Municipal da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e pelo infrator ou seu 
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representante legal, serão ajustadas as condições e obrigações a serem cumpridas 
pelos responsáveis pelos atos e pelas fontes de degradação ambiental, assim como os 
prazos assinalados. 

 § 1º Do Termo de Compromisso Ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a 
penalidade a ser aplicada ao infrator em caso de descumprimento da obrigação 
assumida; 

 § 2º O Termo de Compromisso Ambiental obrigará o autuado a executar as 
compensações ambientais ou penas que serão detalhadamente descritas no 
instrumento, que também deverá conter o prazo de vigência do compromisso, a 
descrição detalhada do objeto, apontando os valores a serem investidos, cronograma de 
execução e implantação das obras, bem como metas a serem atingidas; 

 § 3º O prazo de vigência do compromisso ambiental, de acordo com as 
obrigações firmadas, poderá variar entre o mínimo de 90 (noventa) dias e o máximo de 
03 (três) anos, podendo ser prorrogado por igual período;   

 § 4º Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, com a 
eficácia e a eficiência devidamente comprovadas, a penalidade de multa aplicada 
poderá ser reduzida em até 50% (cinquenta por cento) do seu valor, a critério da 
autoridade ambiental competente; 

 § 5º Em caso de reincidência, comprovada a ocorrência de dolo ou omissão, a 
multa correspondente, observados os trâmites pertinentes, será lançada integralmente, 
no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de ciência do infrator.  
  

Art. 75 O valor integral de toda multa ambiental lançada após o cumprimento 
parcial ou total de TCA deve ser paga em até 30(trinta) dias ao tesouro do Município, 
respeitado o código tributário municipal.  
  

Art. 76 A Secretaria Municipal da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente fica 
autorizada a determinar medidas de emergência a fim de evitar episódios críticos de 
degradação ambiental ou impedir sua continuidade, em caso grave e eminente risco 
para vidas humanas ou recursos econômicos. 

 § 1º Para a execução das medidas de emergência de que trata este artigo, 
poderão, durante o período crítico, ser realizadas ou impedidas atividades nas áreas 
atingidas pela ocorrência; 

 § 2º Avaliando o quadro de ocorrência do episódio crítico de degradação 
ambiental, acidental ou não, o empreendimento, ou atividade causadora, poderá ser 
interditado pelo tempo necessário à tomada de providências para a volta ao seu 
funcionamento normal; 

 § 3º A retomada das atividades em seu ritmo normal e pleno estará na 
dependência da solução da causa do problema gerador da necessidade de execução 
das medidas de emergência. 
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CAPÍTULO III 
Os Agentes Públicos 

 
 Art. 77 Os agentes públicos, a serviço do meio ambiente municipal, são 
competentes para: 

 I - Colher amostras necessárias para análises técnicas e de controle; 

 II - Proceder às inscrições e visitas de rotina, bem como a apuração de 
irregularidade e infrações; 

 III - Verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes; 

 IV - Lavrar autos de infração e aplicar as penalidades cabíveis; 

 V - Praticar todos os atos necessários ao bom desempenho do setor ambiental no 
Município de Santo Cristo. 

 § 1º No exercício da ação de fiscalização, os agentes terão livre acesso, em 
qualquer dia e hora, mediante as formalidade legais, a todas as edificações, ou locais 
sujeitos, ao regime desta lei, não podendo ser negadas informações, vistas a projetos, 
instalações, dependências ou produtos sob inspeção aos fiscais;    

 § 2º No caso de embargo à ação fiscalizada, os agentes poderão solicitar a 
intervenção policial para a execução da medida ordenada, sem prejuízo da aplicação 
das penalidades cabíveis. 
 
 Art. 78 Os agentes públicos, a serviço do meio ambiente municipal, deverão 
qualificar-se para o exercício da função. 
 

TÍTULO VI 
 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

 
CAPÍTULO I  

 Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
 
 Art. 79 Fica criado o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente – FUMDEMA.  

  § 1º Constituirão o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, os recursos 
provenientes: 

 I - De dotação orçamentária; 

 II - De multas previstas na legislação aplicável; 

 III - De contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado e do Município, 
de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de fundações. 

 IV - Produtos de convênios, contratos e acordos celebrados entre o Município e 
instituições públicas e privadas, cuja execução seja de competência do órgão ambiental 
municipal, observadas as obrigações contidas nos respectivos instrumentos;  
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 V - Resultado de doações, importâncias, valores, bens móveis e imóveis de 
pessoas físicas e jurídicas, de órgãos públicos e privados, nacionais e internacionais; 

 VI - De rendimento de qualquer natureza que venha auferir como remuneração 
decorrente de aplicações de seu patrimônio; 

 VII – De recursos oriundos de condenações judiciais de empreendimentos 
sediados no Município e/ou que afetem o território municipal, decorrentes de crimes 
praticados contra o meio ambiente; 

 VIII – De outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ou 
determinados ao Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente – FUMDEMA. 

 § 2º: O Fundo Municipal de Meio Ambiente fica vinculado operacionalmente à 
Secretaria Municipal da Fazenda e ao Conselho Municipal do Meio Ambiente - 
CONDEMA e seus recursos são administrados segundo o plano de aplicação do 
CONDEMA, adjudicado pelo Prefeito Municipal, e a proposta orçamentária para cada 
exercício. 
 
 Art. 80 Os atos previstos nesta lei, praticados pelo órgão ambiental municipal no 
exercício do poder de polícia, bem como a licença e autorizações expedidas, implicarão 
em pagamento de taxas que reverterão ao Fundo Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente. 
 
 Art. 81 A utilização efetiva dos serviços públicos solicitados ao órgão ambiental 
municipal será remunerada através de tabela constante no anexo I desta Lei. 
 Parágrafo único: Os valores correspondentes à tabela de preços de que trata este 
artigo serão recolhidos para a conta do Fundo de Defesa do Meio Ambiente.       
 

TÍTULO VII 
Disposições Complementares e Finais 

 
CAPÍTULO ÚNICO  

Disposições Complementares e Finais 
 
 Art. 82 A procuradoria do Município atuará em defesa dos interesses difusos e do 
patrimônio histórico, cultural, paisagístico, arquitetônico e urbanístico, como forma de 
apoio técnico jurídico à implantação dos objetivos desta lei e demais normas ambientais 
vigentes. 
  

Art. 83 O Município poderá conceder auxílio financeiro às instituições públicas ou 
privadas, sem fins lucrativos, para execução de serviços de relevante interesse 
ambiental. 
 
 Art. 84 Sem prejuízo do que dispõe a lei, a Educação Ambiental será promovida 
junto à comunidade, diretamente ou pelos meios de comunicação, através de atividades 
propostas pelo órgão ambiental municipal e pela Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura. 
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 Art. 85 Fica instituída a Semana do Meio Ambiente, que será comemorada 
obrigatoriamente nas escolas, creches e demais estabelecimentos públicos, através de 
programações educativas e campanhas junto à comunidade, na primeira semana do 
mês de junho de cada ano.  
 
 Art. 86 Fica autorizado o presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente a 
expedir as normas técnicas, padrões e critérios aprovados, destinados a complementar 
esta lei e seu regulamento. 
 
 Art. 87 Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios de cooperação 
técnica e científica com instituições públicas e/ou privadas a fim de dar cumprimento ao 
que dispõe esta lei.  
 

 Art. 88 Os valores das alíquotas poderão ser corrigidos anualmente, ao final do 
exercício, pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, por ato próprio do 
Poder Executivo, tendo as alíquotas atuais validade pelo período de 01(um) ano.   

 
Art. 89 As despesas decorrentes desta lei constarão de dotações orçamentárias 

próprias. 
 
 Art. 90 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e poderá ser 
regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, 30 DE DEZEMBRO 
DE 2014. 

 
 

JOSÉ LUIS SEGER 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 
 

 
 

Registre-se e Publique-se.                 
 
Milton Antônio Kist 
Secretário da Administração 
Publicação: 30.12.2014 
Período: 30.12.2014 a 03.02.2015  
Local: Quadro de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Santo Cristo 
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ANEXO I 
TAXAS PELO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 

Porte 
Potencial 
poluidor 

Licença prévia Licença de 
instalação  

Licença de 
operação 

Licença de 
Regularização 
de Operação 

R$ R$ R$ R$ 
  

Mínimo  
  

Baixo 121,79 243,57 166,07 531,43 
Médio 143,93 287,86 221,43 653,22 
Alto 166,07 387,50 276,78 830,35 

  
Pequeno 

  

Baixo 166,07 442,86 276,78 885,71 
Médio 221,43 553,57 387,50 1.162,50 
Alto 276,78 885,71 664,28 2.103,55 

  
Médio  

  

Baixo 276,78 775,00 442,86 1.494,64 
Médio 387,50 1.107,14 775,00 2.269,64 
Alto 553,57 1.882,14 1.605,35 4.041,06 

  
Grande 

  

Baixo 442,86 1.383,92 775,00 2.601,78 
Médio 775,00 2.103,57 1.660,71 4.539,28 
Alto 1.439,28 3.874,99 3.099,99 8.414,26 

  
Excepcional 

  

Baixo 664,28 1.937,49 1.107,14 3.708,91 
Médio 1.383,92 3.874,99 2.712,49 7.971,40 
Alto 3.321,42 8.857,12 7.085,69 19.264,23 

 
 

Parcelamento do solo para fins residenciais (loteamentos) 
 R$ R$ R$  

Loteamento - até dois hectares 300,00 480,00 220,00  
Loteamento – de dois até cinco 

hectares 500,00 700,00 300,00  
Loteamento – de cinco até oito 

hectares 800,00 1.100,00 600,00 

Loteamento – acima de oito 
hectares 

1.300,00 2.400,00 1.300,00 

Outros custos   
Declaração 66,43   
Autorização 121,79   

Laudo e parecer de vistoria técnica 33,21   
2ª via de licença 16,61   

 


