
C NPJ 51.842.185/0001-12 
e-mail: cmurania@gnwil.com  -  Tel: (17) 3634-1177 

Avenida  Presidente  Kennedy, no 1474 -  Caixa  Postal 02 - CEP 15.760-000- Urdnia/SP  

PROJETO DE LEI N° 003/2021 

"DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA 
REALIZAÇÃO DE QUEIMADAS NOS LOTES 
URBANOS DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS". 

0 vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, no uso 

de suas atribuições legais, apresenta a esta Casa 

de Leis o seguinte Projeto de Lei:  

Art.  1°. É proibida a realização de queimadas para limpeza de terrenos e a 
incineração de lixo ou detritos, nas vias públicas, nos lotes urbanos e no interior de 
imóveis públicos ou particulares, bem como nas áreas agropastoris ou com vegetação 
nativa, localizados no Município de  Urania.  

§ 1°. Para os fins desta lei entende-se por queimada: 

I - a queima ao ar livre, como forma de descarte, de papel, papelão, madeiras, 
mobilias, galhos, folhas, lixo, entulhos e outros resíduos sólidos assemelhados; 

II - a queima de mato ou vegetação, seca ou verde, para fins de limpeza de 
terrenos em aberto ou de áreas livres localizadas em imóveis edificados ou não;  

III  - a queima ao ar livre, como forma de descarte, de pneus, borrachas, 
plásticos, resíduos industriais ou outros materiais combustíveis assemelhados, sólidos 
ou liquidos. 

§ 2°. Incluem-se na vedação deste artigo a queimada em terrenos marginais de 
rodovias, de rios, de lagos ou de matas de quaisquer espécies. 

§ 3°. Quando na queimada descrita no inciso I forem encontrados os materiais ou 
substâncias mencionadas nos incisos II e Ill, todos deste artigo serão aplicados a pena 
mais gravosa para a infração.  

Art.  2°. Toda pessoa, física ou jurídica, que, de qualquer forma, infringir o 
disposto nesta lei, ou não prevenir ou impedir o cometimento da infração por terceiros 
em sua propriedade, ficará sujeito ás seguintes penalidades: 

I - infração ao  art.  1°, § 1°, inciso I: multa de 05 UFM (Unidade Fiscal Municipal). 
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II - infração ao  art.  10, § 10, inciso II: multa de 20 UFM (Unidade Fiscal Municipal) 
para cada 125,00m2  (cento e vinte e cinco metros quadrados) de terreno, ou fração;  

III  - infração ao  art.  10, § 10, inciso Ill: multa 25 UFM (Unidade Fiscal Municipal). 

§ 10. As infrações cometidas no horário compreendido entre as 18h00m (dezoito 
horas) de um dia e as 06h0Om (seis horas) do dia seguinte, bem como as cometidas 
aos sábados, domingos e feriados, serão apenadas com o valor da multa aplicado em 
dobro. 

§ 2°. Havendo concorrência de infrações,  sera  aplicada a multa mais gravosa. 

§ 3°. Reincidindo o infrator no cometimento de qualquer infração prevista nesta 
lei, no período de 3 (três) anos contados da última autuação,  sera  aplicada a multa em 
dobro, a cada nova infração, sobre o valor da última multa. 

§ 4°. Em casos de incêndio criminoso, praticado por pessoa distinta do 
proprietário do imóvel, este somente se eximirá do pagamento da multa com a 
apresentação de Boletim de Ocorrência Policial que relate o fato. 

§ 5°. A aplicação das multas previstas nesta lei não exonera o infrator das 
demais cominações civis ou penais cabíveis. 

§ 6°. As multas deverão ser recolhidas pelo infrator no prazo de 20 (vinte) dias, 
contados da lavratura do auto de infração.  

Art.  3°. Será considerado infrator, na forma desta lei, o executor da queimada. 

Parágrafo único. Respondem solidariamente com o infrator, na seguinte ordem, 
conforme o caso: 

I - o mandante; 

II — quem estiver na posse direta do imóvel;  

III  — o proprietário do imóvel; 

IV — quem, por qualquer forma, concorrer par ao cometimento da infração.  

Art.  4°. A fiscalização ficará a cargo da Prefeitura e o município manterá serviço 
próprio com a finalidade de receber denúncias sobre a transgressão do disposto nesta 
Lei. 
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Art.  5°. Para conhecimento geral, o Executivo Municipal poderá fazer ampla 
divulgação desta Lei, mediante a distribuição de panfletos, avisos em jornais e rádios, 

informando a proibição de que trata esta lei.  

Art.  6°. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 

próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.  

Art.  7°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Urânia, SP, 23 de fevereiro de 2021. 
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JUSTIFICATIVA 

"0 projeto visa promover a ação popular na 
questão ambiental." Infelizmente alguns moradores ainda mantêm o mau hábito de 
aproveitar o período de estiagem para limpar terrenos e eliminar o lixo acumulado no 
fundo de casa, nas calçadas, efetuando queimadas. As consequências das queimadas 
são preocupantes, gerando grandes consequências que podem decorrer da: 
Diminuição da biodiversidade, emissão de gases poluentes na atmosfera, piorando 
assim a qualidade do ar e aumento das doenças respiratórias, em razão dos gases e 
partículas nocivas. Moramos em uma cidade com menos de 10.000 mil habitantes, 
sendo que conseguimos observar as vezes vários pontos com queimadas, fazendo 
assim inclusive, nuvens de fumaça em vários pontos da cidade e sem falar em todos 
que sofrem com o fogaréu. 
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