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LEI MUNlclpAL NO. 55Or202i, DE 05 DE MAro DE 2021.

Disp6e sobre a proibi€ao de queimadas no ambito
dc] mimicipio de Sao Tuliao e da outras
providencias.

0 PREFEITO DO MUNIcipIO DE Sjio JULIAO, Estado do Piaui, no uso de suas
atribuic6es que lhes sao conferidas pela Constitiiicao Federal, Coustifui¢ao Estadual e
Lei C)rganica do Muhicipio, fa¢o saber que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 10. Fica proibida a queima de residuos s61idos, vegetacao ou qualquer outro material
organico ou inorgahico, no ambito do perimetro do Municipio de Sao }uliao, ressalvadas
as hip6teses previstas no art. 38, da Lei n° 12.561, de 25 de maio de 2012 (C6digo
Florestal),

Paragrafo tJnico. A proibicao de que trata esta Lei se estende a todo tipo de queimada,
inclusive, aquelas decorrentes de extra€6es, linpeza de terrenos, varri€ao de passeios ou
de vias priblicas na zona urbana do Municipio.
A]+ 20. Toda pessoa fisica ou juridica que, de qualquer forma, pratical. at`ao lesiva ao
meio ambiente atrav6s de fogo, ficara sujeita as penalidades previstas nesta Lei, nao
excluindo outras san€Oes estabelecidas rm legislacao vigente.
§ 1°. A inobservancia do disposto nesta Lei sujeitar6 o irfrator, gradativamente, as
seguintes penalidades :

I - em relacao a queima de residuos domiciliares:

a) se praticada por particular em seu pr6prio terreno ou em anieio, multa no valor de R$
1.500,00 (urn nil e quinhentos reais),.

b) se praticada por particular em passeios ou vias priblicas, multa no valor de R$ 2,500,00

(dois nil e quinhentos reais);
11 - em relacac) a queima de residuos industrials ou comerciais:

a) se praticada mos pr6prios terrenos dos respectivos estabelecimentos industTiais ou
comercials, mulfa no valor de valor de R$ 3.500,00 (tres rful e quinhentos reais);

b) se praticada elrL passeios ou vias ptiblicas, multa no valor de valor de R$ 4.500,00

(quatro nil e quinhentos reais);
Ill - em lela€ao a outras esp6cies de residuos:

a) se praticada por particular ou responsavel legal em seu pr6prio terreno ou em alheio,
multa no valor de R$ 1.500,00 (urn nil e quinhentos reais);
b) se praticade em passeios ou vias ptiblicas, multa no valor de valor de R$ 2.500,00
(quatro mfl e quinhentos reais);
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IV -mos casos de reincidencia, as multas previstas mos incisos I, IJ e Ill deste artigo serao
aplicadas em dobro;

V - suspensao de Alvara de concessao, pemdssao ou licenciamento, em se tratando de
estabelecimentos industriais e comerciais, ate o pagamento das multas aplicadas.
§ 2°. 0 montante arrecadado com a aphia¢ao de sancetes decorrentes desta Lei sera
revertido em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, salvo quando, a critdrio do
Pocler Ptiblico, restar comprovado o interesse phblico para outra finalidade.

Art. 3°. Qualquer pessoa podefa denunciar queimadas feitas em desacordo com as
normas dispostas nesta Lei as autoridades competentes.

Paragralo rfuco. 0 denunciante, em assim desejando, nao precisara se identificar,
bastando tao somente fomecer os elementos suficientes para a identifica€ao do infrator.
Art. 4° Cabera a Prefeitura Sao |idiao, atrav6s de seu 6rgao i`ompetente, realizar
camparthas educativas sobre as queimadas e fazer a fiscaliza¢ao do cumprimento desta
Lei, no que couber.

Art. 5°. F,sta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 6°. Revogam-se as disposi€6es em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sac> Juliao, Estado do Piaui, 05 de maio de 2021.

Sancionada, registrada e publicada, aos cinco dias do mss de rmio de dots mil e vinte
e un (05ro5/2021), nesta Secretaria Municipal de Planejamento, Gestao e Finan€as.
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