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Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao a Indicacao n° 821/2021, de autoria do Nobre Vereador Edivilson Leme 

Mendes, encaminhamos as informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente por meio de seu Memo.SMMA 372/2021, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

DANIU IACHADO
Prefoito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memo. SMMA 372/2021 Cajamar, 02 de setembro de 2021

A Secretaria Municipal de Governo 

Ao Departamento Tecnico Legislativo

Assunto: Indicacpao n° 821/2021

Prezados

Considerando a indicagao n° 821/2021, realizada por Vossa Senhoria 

Edivilson Leme Mendes, esta Secretaria informa que Cajamar fez a adesao a 

Operaqao Corta-Fogo do Estado de Sao Paulo, sistema descentralizado que visa 

combater incendios florestais de maneira integrada com os demais orgaos integrantes 

do sistema. Ademais, em conjunto com a Guarda Ambiental, a equipe de Fiscalizagao 

da SMMA tern atuado para aplicar o Codigo de Posturas, em especial o Capitulo X, 

que foi alterado recentemente com o objetivo de estruturar arcabougo legal para o 

combate a incendios.

Colocamo-nos a disposigao para quaisquer duvidas e esclarecimentos

Atenciosamente
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INDICACAO N° 821 / 2021 1 8 AGO 2021
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INDICO, ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Daniio Barbosa Machado e aos de- 
partamentos competentes, para que intensifiquem o piano de agao de combate as 
queimadas e incendios em nosso municlpio.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, considerando que no ano passado (2020) foi 
apresentado um piano de agao de combate as queimadas para o nosso munidpio, 
juntamente com os representantes do Meio Ambiente, Defesa Civil, Corpo de Bom- 
beiros, GCM Ambiental, entre outros.

Os municipes desta cidade me procuraram para relatar os inumeros casos de 
incendios e queimadas que vem acontecendo, principalmente no bairro dos Portais. 
Com o periodo de estiagem, aumenta tambem o numero de queimadas em todas as 
regioes do munidpio, agravando os problemas de saude e o aparelho respiratorio.

E importante medidas preventivas, bem como colocagao de placas de adver- 
tencia para populagao, informando os riscos das queimadas para a saude e para o 
meio ambiente.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 04 de agosto de 2021.
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LEI COMPLEMENTAR N° 191 DE 27 DE OUTUBRO DE 2.020.

“Altera dispositivos do Capitulo X e os 
artigos 368 a 374 do Titulo IV da Lei 
Complementar n° 070, de 22 de dezembro 
de 2005, que trata do Codigo de Posturas 
do Municipio de Cajamar, e da outras 
providencias”

DANILO BARBOSA MACHADO, Prefeito do Municipio de Cajamar, 
Estado de Sao Paulo, no uso das atribuigoes legais, FAQO SABER que a Camara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei Complementar:

IPUBUCADO NO
D.O.M

Edigao n^: JEtTdA

Art. 1° Ficam alterados a denominagao do Capitulo X e os artigos 368 a 
374 do Titulo IV da Lei Complementar n° 070, de 22 de dezembro de 2005 (Codigo de 
Posturas do Municipio de Cajamar), que passam a vigorar com as seguintes redagdes:

“ CAPITULO X 
Das Queimadas

Art. 368. Este Capitulo regula a proibigao da realizagao de queimadas no 
territorio do Municipio de Cajamar, tendo por objetivo intensificar as agoes 
fiscalizatorias, reduzir a emissao de fumaga e dos poluentes em dispersao na 
atmosfera e fazer cumprir o principio da fungao socioambiental da propriedade 
de modo a manter o meio ambiente local ecologicamente equilibrado, 
respeitadas as competencias da Uniao e do Estado de Sao Paulo.

§1° Considera-se queimada toda a agao ou omissao com o uso do fogo, para 
qualquer finalidade, ainda que involuntariamente, sobre qualquer material 
combustivel depositado ou existente em imoveis, matas, florestas e/ou demais 
tipos de vegetagao nativa ou exotica em qualquer estagio de desenvolvimento, 
areas de presen/agao permanente e/ou areas ambientalmente protegidas.

§2° A pratica da queimada configura-se como infragao ambiental e sujeitara os 
infratores as sangoes e penalidades estabelecidas neste Capitulo, sem prejuizo 
das demais definidas nas esferas Estadual e Federal.

§3° Toda pessoa fisica ou juridica que praticar, por agao ou omissao, atraves do 
fogo ou que de qualquer forma concorra para a sua pratica, ficarao sujeitas as 
penalidades previstas neste Capitulo, sejam eles:

I- o autor material ou mandante da queimada;

II - o possuidor, a qualquer titulo, ou ocupante do imovel ou area;

III - o proprietario do terreno;

IV- qualquer pessoa fisica ou juridica que, de qualquer forma, concorrer para

o inicio da propagagao do fogo e/ou queimadas. d
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Lei Complementar n° 191/2.020 - fls. 02

§4° Caso identificado mais de um infrator a que se refers o §3° deste artigo, 
serao aplicadas as penalidades previstas nas Segdes I e II deste Capltulo, para 
cada um deles, inexistindo qualquer solidariedade entre eles.

§5° Se o infrator cometer, simultanea ou isoladamente, duas ou mais infragdes, 
ser-lhe-ao aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades.

Art. 369.
imovel situado no Municipio de Cajamareliminartodas as condigdes capazes de 
propiciar focos de incendio ou sua propagagao para imove is vizinhos

Paragrafo unico. Os imdveis com mais de 10ha (dez hectares) deverao dispor 
de aceiros preventivos, mantidos limpos, com largura minima de 3 (tres) metros 
ou barreiras verdes antifogo com o plantio de especies de plantas adequadas.

E responsabilidade do proprietario, possuidor ou ocupante de

SEQAOI
DAS INFRAQOES E PENALIDADES

SUBSEQAOI 
DAS INFRAQOES

Art. 370. Constitui infragao ambiental:

I - utilizar-se do fogo como metodo facilitador de capinagao e/ou limpeza de 
terrenos;

II. provocar incendio em mates, florestas e/ou demais tipos de vegetagao 
native ou exotica em qualquer estagio de desenvolvimento, localizadas ou 
nao em areas de preservagao permanente e/ou areas ambientalmente 
protegidas no territorio do Municipio de Cajamar.

III. causar poluigao atmosferica pela queima ao arlivre de:

a) Pneus, borrachas, plasticos, residuos industriais ou outros materiais 
combustiveis assemelhados, solidos ou liquidos, nao especificados na 
alinea “b”;

b) Madeiras, mobilias, galhos, folhas, lixo domestico, papel e papelao.

Paragrafo unico: Excetuam-se das disposigoes contidas no caput deste artigo:

I. as medidas mitigadoras proprias utilizadas pelos orgaos competentes, 
quando da agao de combate a incendios;

II. o uso do fogo controlado como pratica fitossanitaria, em consonancia com 
as legislagoes federais e estaduais, desde que devidamente autorizados 
pelos orgaos ambientais competentes. 3
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Lei Complementar n° 191/2.020 - fls. 03

SUBSEQAO II 
DAS PENALIDADES

Ficam estabelecidas as seguintes multas para as infragoesArt. 371.
previstas no caput do artigo 370:

infragao prevista no inciso I: multa de R$ 1,00 (um real) por metro quadrado 
de area de vegetagao queimada, respeitado o mmimo de 02 (duas) UFMs;

I.

II. infragao prevista no inciso II:

area queimada entre 10,1m2 e 50m2; multa de 10 (dez) UFMs; 

area queimada entre 50,1m2 e 100m2: multa de 20 (vinte) UFMs; 

area queimada entre 100,01m2 e 500m2: multa de 30 (trinta) UFMs; 

area queimada entre 500,01m2 e 1.000m2: multa de 40 (quarenta) UFMs; 

area queimada entre 1.001m2 e 5.000m2: multa de 60 (sessenta) UFMs; 

area queimada entre 5.001m2 e 10.000m2: multa de 80 (oitenta) UFMs; 

area queimada superior a 10.000m2: multa de 100 (cem) UFMs.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

III. infragao prevista no inciso III, allnea "a": multa de 5 (cinco) UFMs;

IV. infragao prevista no inciso III, allnea "b": multa de 1 (uma) UFM.

SEQAOII
DA REPARAQAO DO DANO

Art. 372. Alem das sangbes previstas no art. 371, o infratorfica obrigado a 
reparar o dano ambiental causado, de acordo com o que se segue:

I - recomposigao vegetal da area queimada atraves do plantio de mudas de
especies natives, de acordo com os dispositivos da Resolugao SMA n° 
32/14 ou norma que vier a substitui-la, ficando ainda, o infrator obrigado a 
monitorar periodicamente a area em restauragao e realizar agoes \j 
corretivas, quando necessaries, ate a completa recomposigao; ou

II - doagao de mudas ao Viveiro Municipal, na proporgao de uma muda para
cada 6m2 de area queimada, quando a area queimada nao possuir 
vegetagao arborea nativa.

Art. 373.
ou de qualquer forma se furtar a convocagao nesse sentido, estara sujeito a 
aplicagao cumulativa de multa equivalente a 03 (tres) vezes o valor 
correspondente sobre a area queimada prevista no art. 371 deste Capltulo.

Na hipotese do infrator se recusar a recompor o dano ambiental,

£
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Havendo reincidencia de agoes descritas neste Capitulo, no mesmo 
exercicio, a multa de natureza infracional sera cobrada em quadruple, sem 
prejulzo das demais sangoes administrativas, civis e penais aplicaveis, devendo 
as providencias serem adotadas pelas vias proprias, dentre as quais a lavratura 
do boletim de ocorrencia e comunicagao a Polfcia Militar Ambiental e a outros 
respectivos orgaos ambientais na esfera Estadual e Federal.

Na hipotese de queimadas em area de preservagao permanente e/ou 
areas ambientalmente protegidas, no territorio do Municlpio de Cajamar, a 
penalidade prevista aos infratores sera agravada em 05 (cinco) vezes sobre o 
valor correspondente a metragem do dano ambiental constatado.

Art. 374.
Capitulo serao destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA. ”

§1°

§2°

Os recursos provenientes da aplicagao das multas previstas neste

Art. 2° Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publica^ao. 

Art. 3° Revogam-se as disposi^oe:
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