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PROJETO DE LEI 08/2023

"Dispõê sobÍe a prcibíção dê queimadas nas 
Yias. Pl:-licas 

e nos imóveis urbanos 'ic

Município de St" i"tr" J" itt"ngi e dà outras providências"'

Erias Arves FaÍias JúnioÍ, verêadoÍ do Município de sáo Paulo do PotengilRt't' no usc

de suas atribuiçoes resac qul'il'"ã";;#dit'-faz^sebeÍ que a câmara Municipai

apÍovou e o preíeito municipâl sanciona a segulnE Le:;

Art 1.. É prcÍbi6a a rediza4ode queimada pra limpeza de tenenos e a lncrnef acác o'

lixo ou detúos, nas vias públícas' nos lotes urbanos e no interior de imóveis púbhcos c'

DaÍticulaÍes, bem como nas áreas agropastoris ou com vegetaÉo náiva' locaiizados rc

ilunicÍpio de Sáo PaÜlo do Pcr'engi

§ 1o. Para os fins desta lei entende'se por queimada:

l - a queima ao ar lÚre, *'no fo*" de descaÍte' de papel' papeláo' madeiras' rnobilias

L"riol, rorn""' lixo, entulhos e outros resíduos sólidos assemelhados;

il - a qi:eima de mato o" "àti"çao' 
secã oÚ'.1-t' P1': lil"^ 

de.lie*peza de ter'er".,s e''i'

áU"no o, de áreas livres localÉadas em imóveis edificados ou nao;

lll - a queima ao aÍ livre' 
"oÃã 

io'*" O" descaÍte' de pneus' borrachas' plásticos' residucs

industriais ou outros mateÍiti" -*Uu"ti'"i" assemelhados' sólidos ou líquidos'

Gabinete do Vereadc'

ELIAS ALVES FARIAS JUNICR

13 de fevereiro. 2023

§2' lncluem-se na vedaÉo ciesie ariigo a queimada ern terrenos marginais cje
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§3o. Ouando na guámada descÍita no inciso lforem encontrados os materÍais ou substâncias

irencionadas noe incisos ll 
" ';:;;;; 

aÉígo serão aplicados a pena mais gravosa para

airÍiíaÉo.

Aú 2' . roda pessoa' Ílsica ou iurídica' que'.de o'."]111:",3,:;]|T:[-ffii:;t;l;;'
lrirão rr"*nttou im@iro cometimentodainÍraÉopoÍrer i,e;

suieito a penalidades, 
'*'"of "it "J""ã"t"ç'" 

o 
""'"'io 

adotado pela SecretaÍia líL:nrc

ãlí"Jnrnue*t sobre valores aplicados'

§ 10, As irÍfíaçoes comáidas no hoÉrio compÍeefidido enlÍe as 18h0cm (dezoito hciasl iê

im dia e as 06hoom ('"i" h;;; ; dia seguinte' bem"como as cometidas aos sábaoos

domingos e feriadt"' ** tl'"'Jol] ài'ãi'rot a" mutta aplícado em dobro'

§ 20. Havendo conconência de infraçóes' *rá aplicada a mutta mais gravosa'

s30.Reincidindo",{i.l::fi *Tffi H#:5J:ã,'gf-"J:il'*1""1?.]:;
de 3 (três) anos contados oa

Nir"à., sobre o valor da úttima muÍta'

caso:
| - o mandante;
i1 - qr"m esliver na posse direta do imóvel;

lll - o ProPÍietário do imóvet;

lV - quem, por quahueÍ forma' con@ÍTer para o comeümento da infração'

no perÍodo

cacia nova

6 4o. Ém casos cie incêndio criminoso' práicado por pessoa disÍinta cio pr'oprieÍário cio tmovei

ãste sonente se eximiÉ at"pàg"*L"t" da multa *' ã 
'p'"""ntaçáo 

de Boietirr 13

Ocorrência Policial que relate o fato'

§ 5'. A aplicaçáo das multas previías neda lei náo exoneÍa o infrator das demais co!"ninacõês

crvis ou Penais cabivels

§ 6o. As mulítas de\reráo ser recolhidas p€lo infrator no pÍazode 20 (vinte) dias contacios ca

Évratura do auto de infração'

AÉ30.Seráconsidera&infráoÍ,naformadestat€i,oexec{tordaqueimaca.

PaÉgrafoÚnico:RespondemSolidariamerrtecomoiníÍator'naSeguinteordem,confori.ne;

Art. 40. A Íiscalizaçáo ficará a cargo da Prefeitura e o-município manterá serviço pópío ccrr

a finalidade de receber denún"t"tLià " 
u"nsgressâo do disposto nesia Lei
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Parágtafo Único: Fica o Po'der Execuüvo' por intermei:o.^::s Secretarias de Meio Ambienre

Edu4âo e Turi"*o, crit' progo;ã' na ràe pública municipal de ensino de conscrenrizaçã:

ã" nó*io"o" de propagaÍ o ideal anti-queimadas

Aúso.Adefesadoautuadoíar-se'áporrequerimentodirigidoaSecretaíiaMunicipaidctui3rc

Aê 6o. As despesas com a execuçáo de^sta gr-1íreráo por conta das dotaçóes próprias cc

orçamento vigente, suplementadas se nêcessano'

Aê 7o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo' revogadas as disposiçÕes er

Ambiente.

contÉrio.

Câmara MuniciPal de Sáo Paulo do Potengi/RN' 13 de fevereiro de 2023

Vereador Elias Alves Fanas Júnior
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presiderúe e demais Vereadores (as).
A íealizaçáo de queimadas nos tenenos baldios de nosso município vem incomodanco ê

prejudicando vários municipes. Nesse diapasáo, tal projeto visa combater essas pengosas
queimadas, prâica muito comum. Método habitualmentê utilizâdo para eliminaÍ resÍducs de
podas de árvore e rcçagêm de tenenos vazios, o fogo tamtÉm é usado para queimar iixo e
outros materiais que, após entrarem em combuslão, costuma ser tóxi@s aos seres humânos
E AU ll tCr(.} a tutetllt.

A despeito do próprio plástico que, quando queimado, produz fumaça tóíca, o carâe;'socra,
e de extrema relevância da matéda dispensa delongas, umâ vez gue é de conhêcimento
público a nocividade das queimâdas urbanas. Acredito que a solução para o probie!-nâ
consisie nas a@es preventivas e eíelivas por parte do poder público. Essas necessicjaoes
incluem limpeza constante de vazios urbanos e a investigação, identificaçáo e dêtenÉo cê
vândalos que provocam incêndios por diversâo.

Sendo assim, e pelas razóes aqui apresentadas e por se tratar de maténa de iíltei'essê
coleüvo, conto @m a consoêncla de íneus nobÍes pares, pâra junlos aplovarmos a atuatde
lei, que cria mecanismos de inibição para tal prãica deiituoso e pÍopâga o icieal anti-
queiÍnadas, tomando-- vanguarddra no que tange a plítica de desenvolvirnenrc
socioaÍnbiental suíeotável. Solicito que cópia do presente projeto seja enviada a Secretana
Municipal de Meio Ambiente.

Aproveito a oportunidade pare renovar junto a Vossa Excelência e seus llustres Pares,
prote§os de elevada esüma e distinto apreço.

Câmara Municipal de Sáo Paulo do Potengi/RN, 13 de fevereiro de 2023

Vereador Elias Afues Fanas Júnior


