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LEI MUNICIPAlj N°. 551/2021, DE 05 MAlo DE 2021.

Disp6e sobre a uso, conserva€ao a
preserva€ao do solo agricola.

0PREFEIT0MUNICIPALDESA0luLIAO,EstadodoPiaui,nousodesuas
atribuic6es que lhes sao conferidas pela Coustitui€ao Federal, Coustituicao
Estadual e Lei Organica do Municipio, fa€o saber que a Canara Municipal
aprovoueeusancionoaseguinteLei:
Art.10.0soloagricolaepatrim6niodahumanidade,eporconsequencia,cabe
aosrespousaveispeloseuusoaobrigatoriedadedecouserva-1o.
§ 10. Considera-se solo agricola para os efeitos desta lei a superficie de terra
utilizadaparaexploracaoagropastoril.

§2°.Entende-seporcouserva€aodosoloamanutengaoemethoramentodesua
capacidade produtiva.
§ 3t'. As omissdes e a¢6es contrdrias as disposi€6es desta lei, na utiliza€a9,
explora€ao e manejo do solo agricoha sao cousideradas danosas ao meio

anbiente.
Art. 2°. A urfuiza€ao e manejo do solo agricola serao executados mediante

planejamento embasado na capacidade de uso das terras de acordo com as
tecnjcasagron6micasconservacioristascorrespondentes.

Paragrafo rfuco -Fica a Secretaria da Agricultura, atraves de corpo tchco
existente, incunbida de determinar a capacidade de uso das glebas de terras
existerites na respectiva jurisdi€ao municipal e definir a tecnologia ajustada a
controlaraerosaoeoutrasformasdedepauperamentodosoloagricola,demodo
amante-1opermanentementeprodutivo.
Art.30.0planeiamentoeexecu€aodousoadequadodosoloagricolaserafeito
independentemente de divisas ou limites de propriedade, sobrelevando-se
sempre o interesse ptibhco.
§ 1C'. Entende-se por uso adequado a ado€ao de urn conjunto d€ praticas e
procedimentosquevisemacouservacao,methoranentoerecuperacaodosolo
agricola,atendendoafun¢aosctioeconomicadapropriedaderura]edaregiao.

§2C`.0conjuntodepraticasepracedimentosseraodefiridosemconsonanciacoin
a legisla€ao federal e estadual, permitindo-se a participa€ao nos tres niveis

geopolfticos, em fun€ao da grandeza, desenvolvimento e execucao desses
trabalhos em areas que se subordimm a esses poderes.
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Art. 4°. Todo aquele que explorer o solo agricola fica obrigado a:

I - zelar pelo aproveitamento adequado e pela couservapao das aguas em todas
as suas formas;
H - controlar a erosao do solo, em todas as suas formas;
Ill - evitar processos de desertifica€ao;

IV - evitar assoreamento de cursos d'agua e bacias de acumula€ao;

V - zelar pelas dunas, taludes e escarpas naturais ou artificiais;

VI-evitarapraticadequeimadas,tolerando-as,somente,quandoamparadaspor
norma regulamentar;
VII - evitar o desmatamento das areas impr6prias para explora€ao agropastoril e

promover a possivel vegeta€ao permanente nessas areas, quando desmatadas;
VIII-recuperar,manteremelhorarascaracteristicasfisicas,quinicasebiol6gicas
do solo agricola;
IX -adequar a locacao, constru€ao e manutengao de barrageus, estradas,
carreadores, caminhos, canais de irriga€ao e prados escoadouros aos principios
couservacionistas.
§ 1°. Os loteamentos destinados ao uso agropastoril em planos de coloniza¢ao,
redivisao ou reforma agraria, deverao obedecer a urn planejamento de uso
adequndo do solo e a uma divisao em lotes que permitam o adequado manejo
das aguas de escoamento, possibilitando a implanta€ao de plano integrado de
couservapao do solo, na bacia hidrogrffica.

§ 2°. 0 Poder Executivo, no regulamento desta lei, definira as hip6teses em que a
pratica das queimadas sera tolerada, as condi¢6es para a realiza€ao das
queimadas ali previstas e fixara prazo para sua proibiqao quando, verificado o
interesse social, for possivel a substitui€ao dessa pratica por tecnologias
modernas.
Art. 50. Compete a Secretaria de Agricultura, na forma prevista em regulamento:
I - ditar a politica do uso racional do solo e da ague para fins agricolas;
11 - disciplinar a ocupa¢ao e uso do solo agricola em regi6es degradadas ou em
areas de programas especiais, assim definidas de acordo com a classificacao de
capacidade de uso das terras, respeitada a voca€ao para as especie a serem

produzidas;

Ill - adotar e difundir metodos tecnol6gicos que visem ao melhor aproveitamento
do solo agricola e ao aumento da produtividade;
IV - exigir o cunprimento de pianos minimos e simples, tecnicos e exequiveis, de
couservacao do solo e da agua, para todas as propriedades situadas em regi@es
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degradadas ou em areas de programas especiais, assim definidas em atos do
Secrefario de Agrioultura;

V -avaliar permanentemente a eficiencia agronomica de maquinas, de
implementos e de tecnologias de manejo e conservacao do solo agricola,
recomendando pesquisas e modifica€6es necessarias para sua atualiza¢ao
tecnol6gica;

VI - atur em harmonia com o Governo Federal e Estadual nas a€6es pertinentes
a permanente conservacao do solo e da agua;
VII - preconizar, em conjunto com os poderes ptiblicos, o emprego de normas
couservacioristas especificas que atendam a condi€5es excepcionais de manejo
do solo agricola e da agua, incluindo-se neste caso os problemas relacionados
com a erosfro em areas urbanas e suburbanas;
VIH - fiscalizar e fazer cumprir as disposi¢Cies da presente lei.

Paragrafo tinico. A Secretaria de Agricultura podera:

a)promoverarecupera€aodedreasdegradadas,priblicasouprivadas,desdeque
comprovado o indiscutivel interesse social, ben como o controle de erosao das
estradas rurais;
b) fomecer gratuitamente sementes e mudas, visando a recupera€ao de regi6es
degradadas ou a prote¢ao de areas abrangidas por programas especiais da
Secretaria de Agricultura.
Art, 6°. Todas as propriedades agricolas, ptiblicas ou privadas, ficam obrigadas a
receber as aguas de escoamento das estradas desde que tecnicamente
conduzidas, podendo essas aguas atravessar tantas quantas forem outras

propriedades a vazante, ate que essas aguas sejam moderadamente absorvidas
pelas terras ou seu excesso despejado em manancial receptor natural.
Paragrafo iinico. Nao haver4 em hip6tese alguma indeniza€ao pela area ocupada
pelos canals de escoamento do prado escoadouro revestido especialmente para
esse fin.
Art. 7°. As entidades ptiblicas e privadas que utilizam o solo ou subsolo em Areas

rurais, s6 poderao continuar sua exploracao ou funcionamento desde que se
comprometam, atraves de planos quinquenais, demoustrar sua capacidade de
explofa-las convenientemente, obrigandcrse a recompor a area ja explorada com
sistematiza€ao, viabilizandorse a vestimenta vegetal e praticas conservacionistas
que evitem desmoronamento, erosao, assoreamento, contamina€ao, rejeitos,
dep6sitos a outros danos, sob pena de responsabilidade civil e penal pcla
inobservfincia destas normas.
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Art. 8°. Para os fins de aplica€ao desta lei qualquer interessado em condi€6es de
colaborar gratuitamente ou por clever de oficio com os poderes ptiblicos tera
acesso preferencial aos 6rgaos de informa€ees, experimenta€ao, educa€ao e

pesquisa relacionado com essa area de trabalho.
Art. 9°. Toda pessoa fisica ou juridica que, de alguma forma, contribuir para o
cunprimento desta lei sera considerada prestadora de relevantes servi€os e, a
criterio das Secretarias da Educa€ao e de Agricultura, aqueles que especialmente
se destacarem farao jus a urn certificado comprobatdrio de sua participaqao.
Art.10. As disposic6es constantes desfa lei se tornarao de cumprimento
obrigatorio a partir da data de sua promulga€ao, sujeitando-se os infratores as

penalidades previstas em legisla€ao especffica.
Art.11. A observancia das normas desta lei se fara sem prejufzo da observancia
de outras, mais restritivas, previstas na legisla€ao federal, estadual e municipal.

Art. 12. Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sao |uliao, Estado do Piaui, 05 de malo de
2021.

Sancionada, registrada e publicada, aos cinco dias do mss de maio de dot s nil
e vinte e urn (05/05/2021), nesta Secretaria Municipal de Planejamento, Gest5o
e Finansas.

coriACONCEICA0 DE MARIA BEZERRA DE ALENCAR

Secretarin Municipal de Planejamento, Gestao e Finan€as

