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DECRETO N° 1072, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

"Dispõe sobre a regulamentação da

fixação das sanções aplicáveis às

condutas e atividades lesivas ao meio

ambiente, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
no uso das atribuições que lhe confere o Art. 131 da Lei n° 209 de 29 de
dezembro de 2003 que Institui a Política Municipal de Administração dos
Recursos Ambientais,

DECRETA:

CAPÍTULO l

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo,
promoção, proteção e recuperação do meio ambiente é considerada infração
administrativa ambiental e será punida com as sanções do presente diploma
legal, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na Legislação
Ambiental Federal, Estadual e Municipal.

Art. 2° - As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

l. Advertência;

II. Multa simples;

III. Multa diária;

IV. Apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer
natureza utilizados na infração;

V. Destruição ou inutilização do produto, quando advindo de caçadas e
pescarias, poderá haver doação à instituições de caridade filantrópica, ou
educacional pública;

r
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VI. Suspensão de venda e fabricação do produto;

VII. Embargo de obra ou atividade;

VIM. Demolição de obra;

IX. Suspensão parcial ou total das atividades;

X. Restritiva de direitos;

XI. Reparação dos danos causados.

§ 1°. Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão
aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas, abrangendo todas
as áreas ambientais atingidas.

§ 2°. A advertência será aplicada pela inobservância das disposições deste
Decreto e da legislação em vigor, sem prejuízo das demais sanções previstas
neste artigo.

§ 3°. 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 por órgão competente do Sistema
Municipal de Administração dos Recursos Ambientais - SIMARA;

II. Opuser embaraço à fiscalização dos órgãos competentes.

§ 4°. A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria
e recuperação da qualidade do meio, quando o dano for de pequenas proporções
e com a concernência e determinação do órgão ambiental fiscalizador.

§ 5°. 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 de reparação de
dano.

§ 6°. A apreensão, destruição ou inutilização, referidas nos incisos IV e V do
caput deste artigo, obedecerão ao seguinte: (?~

I. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
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equipamentos, veículos e embarcações de pesca, objeto de infração ao
meio ambiente serão apreendidos, lavrando-se os respectivos termos;

II. Os animais apreendidos terão a seguinte destinação:

III. Libertados em seu habitat natural, após verificação de suas condições
físicas e da adaptação às condições de vida silvestre;

IV. Entregues a jardins zoológicos, entidades ambientalistas ou
assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos
habilitados no município, podendo sob acordo de cooperação serem
transferidos a outros municípios, quando forem de pleno acordo e dentro
dos padrões legais, não havendo locais adequados à sua recuperação no
município de origem;

V. Na impossibilidade de atendimento imediato das condições previstas nas
alíneas anteriores, o órgão ambiental autuador poderá confiar os animais
a fiel depositário na forma dos artigos. 1.265 a 1.282 da Lei no 3.071, de
1 ° de janeiro de 1916, até implementação dos termos antes mencionados;

VI. Os produtos e subprodutos perecíveis ou a madeira apreendidos pela
fiscalização serão avaliados e doados pela autoridade competente às
instituições científicas, hospitalares, penais, militares, públicas e outras
com fins beneficentes, bem como às comunidades carentes, lavrando-se
os respectivos termos, sendo que, no caso de produtos da fauna não
perecíveis, os mesmos serão destruídos ou doados a instituições
científicas, culturais ou educacionais;

1

VII. os produtos e subprodutos de que tratam os incisos anteriores, não
retirados pelo beneficiário no prazo estabelecido no documento de
doação, sem justificativa, serão objeto de nova doação, retenção ou leilão,
a critério do órgão ambiental, revertendo os recursos arrecadados para o
Fundo Municipal de Meio Ambiente destinando-se tão somente à
preservação, melhoria e qualidade do meio ambiente, correndo os custos
operacionais de depósito, remoção, transporte, beneficiamento e demais
encargos legais à conta do beneficiário;

VIU. Os armamentos, os petrechos e os demais instrumentos utilizados na
prática da infração poderão ser retidos ou vendidos pelo órgão
responsável pela apreensão, garantida a sua descaracterização por meio __
da reciclagem, ou utilizados pelo órgão ambiental na proteção ao meio
ambiente;
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IX. Caso os instrumentos a que se refere o inciso anterior tenham utilidade
para uso nas atividades do órgão ambiental e de entidades científicas,
culturais, educacionais, hospitalares, penais, militares, públicas e outras
entidades com fins beneficentes, serão doados a estas, após prévia
avaliação do órgão responsável pela apreensão;

X. Tratando-se de apreensão de substâncias ou produtos tóxicos, perigosos
ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente, as medidas a serem
adotadas, seja destinação final ou destruição, serão determinadas pelo
órgão competente e correrão às expensas do infrator;

XI. Os veículos e as embarcações utilizados na prática da infração,
apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados
mediante o pagamento da multa, oferecimento de defesa ou impugnação,
podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma dos Arts. 1.265
a 1.282 da Lei no 3.071, de 1916, até implementação dos termos antes
mencionados, a critério da autoridade competente, caso não o ocorra,
poderão ficar à serviço do órgão ambiental nos trabalhos de defesa e
proteção do meio ambiente;

XII. Fica proibida a transferência a terceiros, a qualquer título, dos animais,
produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos, veículos
e embarcações de pesca, de que trata este parágrafo, salvo na hipótese
de autorização da autoridade competente;

XIII. A autoridade competente encaminhará cópia dos termos de que trata este
parágrafo ao Ministério Público, para conhecimento;

§ 7°. As sanções indicadas nos incisos VI, VII e IX do caput deste artigo serão
aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não
estiverem obedecendo às determinações legais ou regulamentares.

§ 8°. A determinação da demolição de obra de que trata o inciso VIII do caput
deste artigo, será de competência da autoridade do órgão ambiental integrante
do Sistema Municipal de Administração dos Recursos Ambientais - SIMARA, a
partir da efetiva constatação pelo agente autuador da gravidade do dano
decorrente da infração.

§ 9°. As sanções restritivas de direito aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas
são:
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I. Suspensão de registro, licença, permissão ou autorização;

II. Cancelamento de registro, licença, permissão ou autorização;

III. Perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

IV. Perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em
estabelecimentos oficiais de crédito;

V. Proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até
três anos;

VI. Multas.

§ 10°. Independentemente de existência de culpa, é o infrator ou responsável
obrigado à reparação do dano causado ao meio ambiente, afetado por sua
atividade.

Art. 3° - Reverterão ao Fundo Municipal do Meio Ambiente os valores
arrecadados em pagamento de multas aplicadas pelo órgão ambiental municipal,
os quais deverão ser aplicados em projetos de preservação ou recuperação do
meio ambiente no âmbito municipal na estruturação e manutenção do
Departamento de Defesa Ambiental (DDA) e Conselho de Meio Ambiente;

Art. 4° - A multa terá por base a unidade, o hectare, o metro cúbico, o quilograma
ou outra medida pertinente, de acordo com o meio ou objeto jurídico lesado.

Art. 5° - O valor da multa de que trata este Decreto será corrigido,
periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente,
sendo o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais), e o máximo de R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), podendo o valor máximo ser dobrado ou triplicado
quando a infração for de cunho gravíssimo avaliado pelo técnico responsável do
órgão ambiental.

Art. 6° - O agente autuador, ao lavrar o auto de infração, indicará a multa prevista
para a conduta, bem como, se for o caso, as demais sanções estabelecidas
neste Decreto, observando:

l. A gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas
consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;
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II. Os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de
interesse ambiental;

III. A situação económica do infrator;

IV. O reconhecimento do erro e a disponibilidade voluntária do infrator em
recuperar ou amenizar o dano ambiental provocado.

Art. 7° - A autoridade competente deve, de ofício ou mediante provocação,
independentemente do recolhimento da multa aplicada, majorar, manter ou
minorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos nos artigos infringidos,
observando os incisos do artigo anterior.

Parágrafo único. A autoridade competente, ao analisar o processo
administrativo de auto de infração, observará, no que couber, o disposto nos
Artigos 90 e 91 da Lei n° 211 de 29 de dezembro de 2003 e Artigos 14 e 15 da
Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Art. 8° - O pagamento de multa por infração ambiental imposta pelos órgãos
ambientais Estadual e Federal substitui a aplicação de penalidade pecuniária
pelo órgão municipal, em decorrência do mesmo fato, respeitados os limites
estabelecidos na legislação.

Art. 9° - O cometimento de nova infração por agente beneficiado com a
conversão de multa simples em prestação de serviços de preservação, melhoria
e recuperação da qualidade do meio ambiente, implicará a aplicação de multa
em dobro do valor daquela anteriormente imposta.

Art. 10° - A aquisição de bens imóveis com irregularidades ambientais, que não
sejam sanadas na aquisição, não livrará o adquirente das sanções ambientais
legais, configurando-se em passivo ambiental adquirido.

Art. 11 - Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental cometida
pelo mesmo agente no período de três anos, classificada como:

l. Específica: cometimento de infração da mesma natureza;

H. Genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa.

Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser v

imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao
dobro, respectivamente.
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CAPÍTULO II

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES COMETIDAS CONTRA O

MEIO AMBIENTE

SEÇÃOI

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FAUNA

Art. 12 - Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre,
nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização
da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade com acréscimo por exemplar
excedente de:

I. R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista
oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo l do Comércio
Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de
Extinção- CITES;

II. R$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista
oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

§ 1°. Incorre nas mesmas multas:

I. Quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em
desacordo com a obtida;

II. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural;

III. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em
cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da
fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos
dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a
devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente;

§ 2°. No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada
ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as
circunstâncias, deixar de aplicar a multa, nos termos do § 2o do art. 29 da Lei no
9.605, de 1998.
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§ 3°. No caso de guarda de espécime silvestre, deve a autoridade competente
deixar de aplicar as sanções previstas neste Decreto, quando o agente
espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente.

§ 4°. São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies
nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo

1 ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território municipal.

Art. 13 - Introduzir espécimes animal no município, sem parecer técnico oficial
favorável e licença expedida pela autoridade competente:
Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo por exemplar excedente
de:

l. R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade;

H. R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista
oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo l da CITES;

III. R$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista
oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Art. 14 - Exportar peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização
da autoridade competente:

1 Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com acréscimo por exemplar excedente
de:

I. R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade;

II. R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista
oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo l da CITES;

III. R$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista
oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Art. 15 - Coletar material zoológico para fins científicos sem licença especial
expedida pela autoridade competente:
Multa de R$ 200,00 (duzentos reais), com acréscimo por exemplar, excedente
de:

J-
l. R$ 50,00 (cinquenta reais), por unidade;
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II. R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante, da lista
oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo l da CITES;

III. R$ 3.000,00 (três mil reais), por unidade de espécie constante da lista
oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e Anexo II da CITES.

Parágrafo Único. Incorre nas mesmas multas:

l. Quem utilizar, para fins comerciais ou esportivos, as licenças especiais a
que se refere este artigo; e,

II. A instituição científica, oficial ou oficializada, que deixar de dar ciência ao
órgão público municipal competente das atividades dos cientistas
licenciados no ano anterior.

Art. 16 - Praticar caça profissional no município:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com acréscimo por exemplar excedente
de:

l. R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade;

II. R$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade de espécie constante da lista
oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo l da CITES;
e

III. R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista
oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Art. 17 - Comercializar produtos e objetos que impliquem a caça, perseguição,
destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), com acréscimo de R$ 200,00 (duzentos reais),
por exemplar excedente.

Art. 18 - Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, incitar à brigas de ruas ou
rinhas, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou
exóticos:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais), com
acréscimo por exemplar excedente:

l. R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade;
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II. R$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade de espécie constante da lista
oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo l da CITES;
e

III. R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por unidade de espécie constante da lista
oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

§ 2°. Incorre nas mesmas multas, quem realiza experiência dolorosa ou cruel em
animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem
recursos alternativos.

Art. 19 - Provocar, pela emissão de efluentes ou derramamento de materiais
tóxicos ou intoxicantes, o perecimento de espécimes da fauna semiaquática e
aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas ou qualquer curso d'água no
município de São Félix do Coribe:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, quem:

l. Causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de
domínio público;

II. Explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença,
permissão ou autorização da autoridade competente;

Art. 20 - Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares
interditados por órgão competente:
Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), com
acréscimo de R$ 10,00 (dez reais), por quilo dos animais pescados.

Parágrafo único: Incorre nas mesmas multas, quem:

l. Pescar espécimes cujas espécies correspondentes devam ser
preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

II. Pescar quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de
aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos;

III. Transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes
provenientes da coleta, apanha e pesca proibida.
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Art. 21 - Pescar utilizando explosivos ou substâncias que, em contato com a
água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro
meio proibido pela autoridade competente:
Multa de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
acréscimo de R$ 10,00 (dez reais), por quilo do produto da pescaria.

Art. 22 - Exercer pesca sem autorização do órgão ambiental competente e sem
apresentar a carteira de pescador:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 23 - Molestar de forma intencional toda espécie de animal em território
municipal, inclusive animais domésticos;
Multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Art. 24 - É proibida a importação ou a exportação de quaisquer espécies, em
qualquer estágio de evolução, bem como a introdução de espécies nativas ou
exóticas, sem autorização do órgão ambiental competente:
Multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 25 - Explorar campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem
autorização do órgão ambiental competente ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

SEÇÃO II

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FLORA

Art. 26 - Destruir ou danificar floresta ou matas consideradas de preservação
permanente, ou reserva legal, mesmo que em formação, ou utilizá-la com
infringência das normas de proteção, ou deixando de observar os impactos
locais, não só ambientais como sociais;
Multa de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), por hectare ou f ração, ou de acordo critérios técnicos.

Art. 27 - Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente e
Reserva Legal, sem permissão da autoridade competente, ou ignorando os
fatores e consequências locais;
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
por hectare ou fração, ou R$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico.
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Art. 28 - Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas
de preservação permanente;
Multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Art. 29 - Provocar incêndio em matas, florestas, reserva legal, cabeceiras e
veredas de rios, córregos ou similares:
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração queimada.

Art. 30 - Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar
incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou
qualquer tipo de assentamento humano:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por unidade.

Art. 31 - Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação
permanente, sem prévia autorização, pedra, argila, areia, cal ou qualquer
substância mineral:
Multa simples de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração.

Art. 32 - Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada em
ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra
exploração, económicos ou não, em desacordo com as determinações legais:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por metro cúbico.

Art. 33 - Receber, adquirir, colocar à venda ou utilizar, para fins comerciais ou
industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem a
exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem
munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final do beneficiamento:
Multa simples de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais), por
unidade, estéreo, quilo, ou metro cúbico.

Parágrafo único, Incorre nas mesmas multas, quem vende, expõe à venda, tem
em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de
origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do
armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Art. 34 - Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais
formas de vegetação:
Multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração.

Art. 35 - Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio,
plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada
alheia:
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Multa de R$ 300,00 (quinhentos reais), por árvore.

Art. 36 - Comercializar motosserra ou utilizá-la em floresta ou demais formas de
vegetação, sem licença ou registro da autoridade ambiental competente:
Multa simples de R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade comercializada.

Art. 37 - Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou
instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos
florestais, sem licença da autoridade competente:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Art. 38 - Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação
fixadora de encostas, protetora de mananciais, objeto de especial preservação:
Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração.

Art. 39 - Explorar área de reserva legal, florestas e formações sucessoras de
origem nativa, tanto de domínio público, quanto de domínio privado, sem
aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem como da adoção de
técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal:
Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou
fração, ou por unidade, estéreo, quilo, ou metro cúbico.

Art. 40 - Desmaiar área de reserva legal ou de preservação permanente:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração.

Art. 41. Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão
competente ou em desacordo com a obtida:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por hectare ou fração.

Art. 42 - Explorar espécies da flora silvestre para fins científicos farmacêuticos
sem a prévia autorização do órgão ambiental competente,
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por unidade, (quilo) para empresas ou
pessoas nacionais,
Multa de R$ 1 .500,00 (mil e quinhentos reais) por unidade, (quilo) para empresas
ou pessoas, com acréscimo de R$ 1.000,00 (mil reais) por espécie da flora
ameaçada de extinção e pessoas estrangeiras.
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SEÇÃO III

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À POLUIÇÃO E A OUTRAS INFRAÇÕES

AMBIENTAIS

Art. 43 - Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade
de animais ou a destruição significativa da flora e dos recursos hídricos:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais), ou multa diária.

§ 1°. Incorre nas mesmas multas, quem:

I. Tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana ou
animal;

II. Causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que
momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos
diretos à saúde da população;

III. Causar poluição hídrica que comprometa a qualidade ou torne necessária
a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;

IV. Dificultar ou impedir o uso público das margens dos rios ou córregos, sem
o consentimento dos órgãos competentes;

V. Lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou
substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em
leis ou regulamentos;

VI. Deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente,
medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou
irreversível.

§ 2°. As multas e demais penalidades de que trata este artigo serão aplicadas
após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a
dimensão do dano decorrente da infração. E poderão variar de 1.500,00 (mil e
quinhentos reais) a 50.000.000,00 (cinquenta) milhões de Reais;

Art. 44 - Executar pesquisa lavra ou extração de resíduos minerais no solo,
subsolo, na superfície ou nos leitos dos rios sem a competente autorização,
permissão, concessão ou licença ou em desacordo com a obtida:
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Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) à 10.000,00 (dez mil) reais, por hectare
ou f ração.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, quem deixar de recuperar a área
pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença,
concessão ou determinação do órgão competente.

Art. 45 - Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar,
fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou
substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente,
sem as devidas licenças e em desacordo com as exigências estabelecidas em
leis ou em seus regulamentos:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

§ 1°. Incorre nas mesmas penas, quem abandona os produtos ou substâncias
referidas no caput, ou os utiliza em desacordo com as normas de segurança.

§ 2°. Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada
ao quíntuplo.

Art. 46 - Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer
parte do território do município, estabelecimentos, obras ou serviços
potencialmente poluidores ou danificadores do meio ambiente, sem licença ou
autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas
legais e regulamentos pertinentes:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais).

Art. 47 - Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à
agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Art. 48 - Conduzir, permitir ou autorizar a condução de veículo automotor em
desacordo com os limites e exigências ambientais previstas em lei:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
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SEÇÃO IV

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA O ORDENAMENTO

URBANO E O PATRIMÓNIO CULTURAL

Art. 49 - Destruir, inutilizar ou deteriorar:

I. Bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão
judicial;

II. Arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou
similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Art. 50 - Suprimir, podar, danificar ou matar qualquer forma as árvores da
arborização urbana sem a devida comunicação e autorização do órgão
ambiental municipal:
Multa de 100,00 (cem) reais à 1.000,00 (mil) reais por unidade ou fração,
podendo ser convertido em prestação de serviços à comunidade à escolha do
órgão ambiental municipal;

Art. 51 - Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente
protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor
paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso,
arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade
competente ou em desacordo com a concedida:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Art. 52 - Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim
considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico,
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem
autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:
Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 53 - Pichar, grafitar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento
público:
Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Parágrafo único. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em
virtude de seu valor artístico, arqueológico, histórico ou ambiental, a multa é
aumentada em dobro.
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SEÇÃO V

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

Art. 54 - Deixar de obter o registro no Cadastro Técnico Federal, Estadual e
Municipal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, as pessoas físicas e jurídicas, que se dedicam, às atividades
potencialmente poluidoras e à extração, produção, transporte e comercialização
de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de
produtos e subprodutos da fauna e flora:
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Art. 55 - Deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e valores
oriundos de comércio de animais silvestres:
Multa R$ 200,00 (duzentos reais), por unidade em atraso.

Art. 56 - Deixar de apresentar aos órgãos competentes, as inovações
concernentes aos dados fornecidos para o registro de agrotóxicos, seus
componentes e afins:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), por
produto,

Art. 57 - Deixar de constar de propaganda comercial de agrotóxicos, seus
componentes e afins em qualquer meio de comunicação, clara advertência sobre
os riscos do produto à saúde humana, aos animais e ao meio ambiente ou
desatender os demais preceitos da legislação vigente:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

"

Art. 58 - Deixar, o fabricante, de cumprir os requisitos de garantia ao atendimento
dos limites vigentes de emissão de poluentes atmosféricos e de ruído, durante
os prazos e quilometragens previstos em normas específicas, bem como deixar
de fornecer aos usuários todas as orientações sobre a correta utilização e
manutenção de veículos ou motores:
Multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

A
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SEÇÃO VI

DOS LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES

Art. 59 - Todas as Licenças e autorizações têm o seu prazo de validade
determinado neste regulamento, devendo ser solicitada a sua renovação no
prazo máximo de 90 dias antes do seu vencimento;

Art. 60. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para as licenças, autorizações
e certidões para as respectivas licenças que serão fornecidas pelo município:

I. O prazo de validade para a Licença de Localização (LL) deverá ser no
máximo aquele estabelecido pelo cronograma e formulação do projeto, e
localização do empreendimento, jamais superior à 4 anos, licença que
deverá ser solicitada na fase de planejamento do empreendimento, que
estará sujeita a aprovação ou não de acordo local a ser instalado, e conter
condicionantes a serem aplicados nas fases posteriores;

II. O prazo de validade para a Licença de Implantação (LI), deverá ser no
máximo o estabelecido no cronograma de fixação dos equipamentos
básicos para início dos trabalhos no empreendimento, englobando no
mesmo procedimento as possíveis reestruturações e reequipações do
empreendimento, tendo no mínimo 3 anos e no máximo 8 anos, devendo
seguir todos os requisitos do projeto e determinações ambientais;

III. O prazo para a Licença de Operação (LO) deverá ser de 90 dias
contados do vencimento da LAMI, podendo quando solicitado com 30 dias
de antecedência, ser prorrogada por mais 90 dias. Será concedida após
a vistoria in loco das instalações e dos condicionantes ambientais
impostos;

.
IV. Licença de Alteração, Concedida quando da necessidade de ampliar ou

modificar o empreendimento, ou processo em andamento;

V. As Certidões e Autorizações, emitidas pelo Departamento de Defesa
Ambiental (DDA) não tem valor de Licença Ambiental, não terão
validade maior que um ano, devendo nesse prazo serem renovadas ou
providenciados as demais licenças, quando necessário; ^

VI. O prazo de validade da Licença Simplificada deverá ser no mínimo o
estabelecido no cronograma do empreendimento, mas nunca superior à
3 anos, será expedida nos seguintes casos:
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a) Processos simplificados para Licenças de Instalação, Implantação e
Operação em atividades de micro e pequeno porte com potencial poluidor
baixo e riscos de danos e acidentes ambientais pequenos.

b) Diminuir os custos de análise dos processos de empreendimentos, com
pouco significado quanto à danos ambientais.

VII. Na Renovação de qualquer das Licenças Ambientais, poderá o
COMDEMA ou o Departamento de Defesa Ambiental (DDA) diminuir os
prazos estabelecidos anteriormente, de acordo à avaliação do órgão e o
desempenho ambiental da empresa;

VIII. A autorização para Transporte de Resíduos Perigosos (ATRP) deverá ser
solicitada acompanhada de:

a) Cópia das Licenças Ambientais da Empresa Geradora;

b) Cópia das Licenças Ambientais da Empresa Receptora;

c) Comprovante de pagamento da taxa fixada neste regulamento.

§ 1°. Durante o percurso da carga, o condutor deverá estar de posse de cópia
da autorização ambiental;

§ 2°. A alteração do tipo de produto perigoso dependerá do requerimento de
nova autorização, desde que atendidas as exigências ambientais.

.
Art. 61 - Os empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental estão
listados abaixo de acordo com as categorias que os classificam;

I. Agricultura, caça, pesca e florestais

a) Produtos de origem agrícola, irrigada ou não
b) Criação de animais domésticos ou selvagens em cativeiro
c) Silvicultura
d) Caça e pesca

II. Mineração

a) Exploração de minerais de qualquer natureza, metálicos, não metálicos
b) Extração de petróleo, gás natural e minerais de uso industrial;
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III. Indústrias de transformação

a) Produtos alimentícios e semelhantes
b) Derivados do fumo
c) Indústrias têxteis
d) Madeira e mobiliário
e) Papel e derivados
f) Editorial e gráfica
g) Fabricação de produtos químicos
h) Refino de derivados de petróleo
i) Derivados de borracha e plástico
j) Couro e derivados
k) Metalurgia de metais ferrosos e não ferrosos
I) Metalurgia de metais preciosos
m) Acabamento de produtos metálicos
n) Máquinas e equipamentos industriais
0) Equipamentos e componentes eletroeletrônicos
p) Equipamentos e materiais de comunicação
q) Equipamentos de transporte
r) Equipamentos aeroviários, peças e acessórios dos mesmos

IV. Transporte

a) Transporte aquático
b) Transporte ferroviário
c) Transporte aéreo
d) Transporte rodoviário
e) Transporte de substâncias através de dutos
f) Geração e distribuição de energia elétrica
g) Estocagem e distribuição de produtos
h) Serviços de abastecimento de água
1) Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição de esgotos

domésticos, inclusive emissários interceptores
j) Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos

industriais
k) Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos

sólidos urbanos
I) Serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos

líquidos industriais
m) Serviços de saúde
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n) Serviços de comunicação
0) Serviços funerários (cemitérios, crematórios)

V. Obras Civis

a) Rodovias
b) Ferrovias
c) Portos (fluviais ou secos)
d) Aeroportos
e) Aeródromo
f) Autódromos
g) Barragens e diques
h) Canal de drenagem
1) Canal de irrigação
j) Retificação de curso d'água
k) Transposição de bacias hidrográficas
I) Obras civis em geral

VI. Empreendimentos urbanísticos, turísticos e de lazer

a) Parques temáticos
b) Complexos turísticos e empreendimentos hoteleiros
c) Parcelamento do solo (loteamentos) desmembramentos
d) Condomínios horizontais
e) Conjuntos habitacionais
f) Empreendimentos urbanísticos em geral

Art. 62 - Consiste em infração ambiental, a localização, implantação e operação
de empreendimentos passíveis de licenciamento que estejam sendo executados
ou em atividade sem as devidas licenças.
Multa de 1 00,00 (cem) R$ à 1 00.000,00 (Cem mil) R$ variando o valor de acordo
com o porte do empreendimento e potencial poluidor ou degradador do mesmo.

Art. 63 - Os empreendimentos em atividade na data de publicação deste decreto,
poderão ser notificados a procederem o licenciamento ambiental, podendo
solicitar licença simplificada ou as três licenças LL, LI e LO de acordo com os
critérios de potencial poluidor ou degradador.

Art. 64 - Ficam estabelecidos os prazos mínimos de análise dos processos de
licenciamento pelo Departamento de Defesa Ambiental (DDA) de 60 dias, para
cada tipo de licença solicitada, não ultrapassando o prazo máximo de 05 (cinco)
meses para as licenças individuais e 02 (dois) meses para as licenças
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simplificadas, já para as autorizações ambientais o prazo mínimo de 30, a partir
da data do protocolo do processo no Departamento de Defesa Ambienta! (DDA);

Parágrafo único. A contagem do prazo será suspensa quando da solicitação de
estudos, ou documentação complementar ao empreendedor, retornando a
contagem a partir do cumprimento do solicitado.

Art. 65 - Serão indeferidos os requerimentos de licenças ou autorizações
ambientais quando verificada a omissão de informações ou qualquer
irregularidade nos documentos apresentados;

§ 1°. O não cumprimento no estabelecido na notificação implicará no
arquivamento do processo, isentando o Departamento de Defesa Ambienta!
(DDA) de ressarcir o empreendedor dos valores já pagos;

§ 2°. O arquivamento de qualquer processo de licenciamento, não impedirá a
apresentação de um novo requerimento de licença, mediante um novo
pagamento dos custos de análise;

SEÇÃO VII

DA REMUNERAÇÃO DOS CUSTOS DE ANÁLISE

Art. 66 -A remuneração dos custos de análise dos processos de Licenciamentos
Ambientais Variam" de acordo com o tipo de Sicença solicitada e o porte do
empreendimento a ser licenciado, e estão estabelecidos de acordo com o
ANEXO l.

§ 1°. O enquadramento da atividade se dará segundo o seu porte, podendo ser
micro, pequeno, médio, grande ou excepcional porte conforme critérios de
classificação do ANEXO l;

§ 2°. O empreendimento ou atividade será enquadrado nos parâmetros de maior
dimensão, mesmo que esse seja somente um dos itens atingidos;

§ 3°. Não havendo definição do porte peia dimensão, utilizar-se-á o investimento
total, que inclui o somatório total do investimento em estruturação e capital de
giro ern moeda corrente do país: <r

§ 4°. Quando os valores pagos pelo empreendedor não cobrir os custos de
análise efetuados pelo Departamento de Defesa Ambientai (DDA), o mesmo
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deverá ressarcir ao DDA pelo que foi gasto por mais, tendo livre acesso à
planilha de custos extras.

SUB-SEÇÃOI

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 67 - As multas previstas neste Decreto podem ter a sua exigibilidade
suspensa, dependendo do tipo de dano ambiental causado e quando o infrator,
por termo de compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à
adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação
ambiental no tempo determinado pela autoridade competente;

§ 1°. A correção do dano de que trata este artigo será feita mediante a
apresentação de projeto técnico de reparação do dano.

§ 2°. A autoridade competente pode dispensar o infrator de apresentação de
projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir.
§ 3°. Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a multa
será reduzida em até (50%) cinquenta por cento do valor, atualizado
monetariamente.

§ 4°. Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e
corrigir a degradação ambiental quer seja por decisão da autoridade ambiental
ou por culpa do infrator, o valor da multa atualizado monetariamente será
proporcional ao dano não reparado.

-
§ 5°. Os valores apurados nos §§ 3o e 4o deverão ser recolhidos no prazo de
quinze dias do recebimento da notificação, ou publicação da portaria
correspondente;

§ 6°. O prazo para a apresentação de recurso vence quando contados 10 dias
corridos da emissão do auto de infração;

§ 7°. Fica vedado reunir em uma só petição impugnação e recursos referentes a
mais de uma ação fiscal, mesmo que visem à mesma infração; cr

Art. 68 - O órgão competente pode expedir atos normativos, visando disciplinar
os procedimentos necessários ao cumprimento deste Decreto.
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Art 69 - Os casos omissos neste regulamento poderão ser alvos de atos
específicos em separado, ou obedecidas às legislações Federal e Estadual.

Art. 70 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito MuniGípalda.gg^-FéUx.doCoribe, em 25 de janeiro de 2018.

ÍIRO FERREIRA
Prefeito Municipal
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ANEXO I DO DECRETO N° 1072

Os empreendimentos passíveis de Licenciamento no município são
classificados segundo o porte, e estão listados abaixo:

PORTE

JVIICRO
PEQUENO

MÉDIO
GRANDE

EXCEPCIONAL

PORTE

MICRO
PEQUENO

MÉDIO
GRANDE

EXCEPCIONAL

PORTE

MICRO
PEQUENO

MÉDIO
GRANDE

EXCEPCIONAL

PORTE

MICRO
PEQUENO

MÉDIO
GRANDE

EXCEPCIONAL

PORTE

MICRO
PEQUENO

MÉDIO
GRANDE

EXCEPCIONAL

ÁREA CONSTRUÍDA
(M2)

<200
>200 <2.000

>2.000<10.000
>10.000<40.000

>40.000
EMPREENDIMENTOS
DE BASE FLORESTAL

Área Total (ha)
<300

>300 < 700
>700 <5.000

> 5.000 < 50.000
>50.000

LINHAS DE
TRANSMISSÃO
Extensão (Km)

<10Km
> 10Km<30Km

> 30 Km < 60 Km
> 60 Km < 100 km

> 100 Km
RODOVIAS

Extensão
(Km)

<20Km
> 20 Km < 50 Km

> 5 0 K m < 100 Km
> 100 Km < 200 Km

> 200 Km
CARCINICULTURA
Extensiva, semi-

intensiva e intensiva
Área (ha)

<10
>10<50

> 50 < 200
> 200 < 500

>500

INVESTIMENTO
TOTAL (R$)

<120.000
>120.000< 1.200.000

>1.200.000<12.000.000
>12. 000. 000< 160.000.000

>160.000.000
PROJETOSDE

IRRIGAÇÃO
Área irrigada (ha)

<100
>100 <500

>500<1.000
> 1. 000 < 2. 000
> 2.000

LINHAS DE
DISTRIBUIÇÃO
Extensão (Km)

<20Km
>20 Km < 50 Km

> 50 Km < 100 Km
> 100 Km < 150 Km

> 150 Km
PISCICULTURA

Extensiva, semiextensiva
e intensiva Área (ha)

<2
> 2 <10
> 1 0 < 5 0

> 5 0 < 100
> 100

CARCINICULTURA
Superintensa

Área (ha)

<600
> 600 < 3. 000

> 3.000 < 6.000
>6.000< 12.000

> 12. 000

NUMERO DE
FUNCIONÁRIOS

<10
> 10<50
>50< 100

>100< 1.000
> 1.000

PROJETOS
URBANÍSTICOS
Área Total (ha)

<5
>5< 10
>10<20
>20 < 50
>50

ERB - POTÊNCIA
TRANSMISSOR

Irradiada (w)
<1
>1 <45

> 45 < 200
>200

PISCICULTURA
Superintensa

Volume (m3)
< 500

>500< 1000
> 1 000 < 2000

> 2.000 < 5.000
_ >5.000

RANICULTURA
Área (ha)

<50
> 50 < 300

>300< 1.000
> 1. 000 < 5.000

> 5.000
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PORTE

MICRO
PEQUENO

MÉDIO
GRANDE

EXCEPCIONAL

ATERROS
SANITÁRIOS produção

(ton./dia)

<10
> 10<20
> 20 < 60

> 6 0 < 1 0 0
> 100

HOSPITAIS
(N° de leitos)

<30
> 30 < 50
>50<100

> 100 < 200
>200

EMPREENDIMEN
TOS AGRÍCOLAS

Não Irrigados
Unidade (ha)

<300
>300< 1000

> 1000 < 5. 000
> 5.000 < 25.000

> 25.000

Os empreendimentos licenciados pelo Órgão Ambiental Municipal
obedecerão aos seguintes valores respectivamente estabelecidos,
podendo essa remuneração mínima ser acrescida de acordo com os
custos excedidos do processo, e deverão ser apresentados em
planilha de custos ao interessado no licenciamento.

REMUNERAÇÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTOS

TIPO

MANIFESTAÇÃO PRÉVIA (Certidão)

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL- AÃ

RENOVAÇÃO DE LICENÇA

VALOR R$

R$ 500,00

R$ 700,00

CUSTO DA LO

RENOVAÇÃO DA LICENÇA UNIFICADA - LU

LICENÇA UNIFICADA

LICENÇA

LL

LI, /LA

LO

MICRO
PORTE

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 700,00

PEQUENO
PORTE

R$ 800,00

R$ 1.200,00

R$ 900,00

MÉDIO
PORTE

R$ 1.500,00

R$ 2.500,00

R$ 2.000,00

GRANDE
PORTE

R$ 3.000,00

R$ 5.000,00

R$ 4.500,00

100%DO VALOR
DA LICENÇA

800,00

EXCEPCIONAL
PORTE

R$7.000,00

R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

LL - Licença Ambiental Municipal Localização

LI - Licença Ambiental Municipal de Implantação

LO - Licença Ambiental Municipal de Operação

LA - Licença Ambiental de Alteração ou Ampliação.
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