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Município de Águas da Prata
(Estância Hidromineral)

CNPJ 44.831.733/0001-43 Inscrição Estadual: Isenta

DECRETON° 2.508 DE 08 DE JUNHO DE 2015

"Regulamenta o procedimento de fiscalização ambiental no Município de Águas
da Prata e dá outras providências".

5AMUEL DA SILVA BINATI,
Prefeito do Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), no uso das atribuições
que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que os artigos 70 a 76 da Lei Federal nO 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, Decreto NO 6.514, de 22 de julho de 2008, Decreto Estadual na
60.342, de 4 de abril de 2014 dispõem sobre as sanções administrativas aplicáveis, em
todo o território nacional, a casos de condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e
Abastecimento - SEMA, como órgão local integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA, é responsável pelo controle da qualidade ambiental no Município de Águas da
Prata, nos termos do parágrafo lado artigo 70 da Lei Federal na 9.605, de 12 de fevereiro

de 1998;

CONSIDERANDO que compete ao Município de Águas da Prata estabelecer
normas e padrões relacionados ao meio ambiente, nos termos do parágrafo 2° do artigo
60 da Lei Federal nO6.938, de 31 de agosto de 1981, com a redação que lhe foi conferida
pela Lei Federal nO 7.804, de 18 de julho de 1989, inclusive quanto aos procedimentos
necessários à aplicação de penalidades por infrações ambientais nos termos do Decreto n.
6.514 de 22 de julho de 2008.

D E C R E T A:

Art. 1° - Adota-se, no que couber, o Decreto Federal n.o 6.514, de 22 de julho
de 2008 e o Decreto Estadual nO60.342, de 4 de abril de 2014 a fim de se estabelecer os
procedimentos administrativos, as infrações e sanções administrativas municipais para
proteção do meio ambiente.

Art. 20 - Deverão ser utilizadas, quando couber, outras legislações ambientais
que estabeleçam sanções mais restritivas so.bre determinados ilícitos ambientais que, /
porventura, venham a ocorrer no Município de Aguas da Prata. )

Art. 3° - Compete à Secretaria de Meio Ambiente executar a ação fiscalizatória
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ambiental com auxílio do servidor empossado no cargo de Fiscal Municipal.

Art. 4° - No exercício da ação fiscalizatória, cabe à Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - SEMA, por intermédio de seu Secretário Municipal ou pessoa por ele indicada:

I - dar atendimento técnico ao público em geral;

11 - efetuar inspeções e vistorias técnicas;

111 - verificar a ocorrência de infrações ambientais;

IV - lavrar autos de inspeção e de infração;

V - elaborar relatórios técnicos e documentá-los;

VI - notificar, por escrito, os responsáveis pelos empreendimentos ou
atividades, efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente, a
apresentarem documentos ou esclarecimentos;

VII - subsidiar as decisões de seus superiores, pronunciando-se sobre os
procedimentos técnicos e administrativos mais adequados às situações concretas;

VIII - analisar processos administrativos de apuração de infrações ambientais;

IX - emitir pareceres técnicos;

X - acompanhar as obras e os serviços de reparação de dano ambiental;

XI - representar aos superiores, sempre que necessário ao desempenho de suas
funções;

XII - efetuar levantamentos, medições e coletas de amostras;

XIII - efetuar inspeções prévias;

XIV - emitir recomendações;

XV - propor celebração de Termos de Ajustamento de Conduta
artigo 8° desse Decreto;

XVI - desempenhar outras atividades pertinentes.

na forma do

Art. 5° - Os responsáveis pelos empreendimentos ou atividades considerados
efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente são obrigados a
fornecer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente as informações que lhe forem requeridas
mediante notificação.

Art. 6° - No exercício da ação fiscalizatória, ficam asseguradas ao servidor
competente, mediante identificação, a entrada e a permanência em estabelecimentos
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públicos ou privados, a qualquer dia e hora, pelo tempo que se tornar necessário,
competindo-lhe obter informações relativas às atividades desenvolvidas, bem como a
projetos, instalações e demais unidades do estabelecimento sob inspeção, respeitado o
sigilo industrial.

parágrafo Único - Quando obstado no desempenho de suas funções, poderá
o servidor requisitar força policial, se necessário, em qualquer parte do território do
Município de Águas da Prata.

Art. 7° - O servidor responsável pela fiscalização ambiental é competente para
adoção de medidas administrativas emergenciais, em caso de risco ambiental grave ou
irreversível, inclusive poderá interditar estabelecimentos, máquinas e equipamentos
mediante posterior decisão fundamentada.

DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Art. 8° - O Termo de Ajustamento de Conduta - TAC é um instrumento com
força de título executivo extrajudicial, que tem como objetivo precípuo a recuperação do
meio ambiente degradado ou o condicionamento de situação de risco potencial à
integridade ambiental, por meio da fixação de obrigações e condicionantes técnicas,
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as quais deverão ser
rigorosamente cumpridas pelo infrator em relação à atividade degradadora a que deu
causa, de modo a prevenir, cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente.

Parágrafo Único - A formalização do Termo de Ajustamento de Conduta
implica a suspensão da exigibilidade da penalidade de multa aplicada.

Art. 9° - O interessado poderá requerer a celebração de Termo de Ajustamento
de Conduta em qualquer instância recursal, sendo obrigatória sua análise pelos setores
técnico e jurídico competentes.

~ - O requerimento deverá ser instruído com projeto técnico de reparação do /.-:_
dano. ~ _.

~ - A pedido do infrator, a autoridade competente poderá dispensá-lo da
apresentação de projeto técnico de reparação do dano, desde que justificadamente
acolhidas as razões motivadoras do pedido.

~ - A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta não impede a
execução de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento.
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~ - Constatada a ocorrência de infração ambiental, a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente deverá aplicar as sanções cabíveis, independentemente da formalização do
Termo de Ajustamento de Conduta.

~ - Se devidamente instruído, o pedido de formalização de Termo de
Ajustamento de Conduta deverá ser decidido em até 90 (noventa) dias, contados da data
de sua protocolização.

Art. 10 - O Termo de Ajustamento de Conduta deverá observar as exigências
mínimas previstas na legislação federal, especialmente o disposto no artigo 79-A da Lei
Federal nO 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuízo da formulação de outras
estabelecidas por ato do Secretário Municipal do Meio Ambiente.

Art. 11 - Cabe ao Secretário Municipal do Meio Ambiente firmar o Termo de
Ajustamento de Conduta, bem como atestar seu integral cumprimento, ouvidas as
unidades técnicas competentes, ressalvada a hipótese prevista nos 99 10 e 20 do artigo 10
deste decreto.

Parágrafo Único - O SecretáriO Municipal do Meio Ambiente poderá delegar as
atribuições a que alude o "caput" deste artigo.

Art. 12 - A inexecução total ou parcial do convencionado no Termo de
Ajustamento de Conduta ensejará a execução das obrigações dele decorrentes, sem
prejuízo das sanções penais e administrativas aplicáveis à espécie.

parágrafo Único - Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo
infrator, a multa será reduzida em 50% (noventa por cento) do valor atualizado
monetariamente.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente com auxílio da Secretaria
Municipal de Assunto Jurídicos no prazo de 90 (noventa) dias, implantará as medidas
necessárias ao cumprimento das disposições deste decreto.

Art. 14 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Município de Águas da Prata - (Estância Hidromineral), aos oito dias do mês de
junho de dois mil e quinze.

Samuel
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