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 DECRETO N° 20.265, DE 1º DE JULHO DE 2019

Dispõe  sobre  a  regulamentação  da  Política
Municipal  do  Meio  Ambiente,  quanto  aos
procedimentos referentes a  apuração de infrações
administrativas por condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, a imposição das sanções, a fixação
da  sanção  de  multa  e  a  defesa  e  aos  recursos  e
revoga o Decreto nº 15.073,  de 27 de dezembro de
2010

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 94 da Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;

Considerando o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 376, de 22
de dezembro de 2010;

Considerando  a  necessidade  de  disciplinar  as  sanções  administrativas  no  âmbito  do
Município de Caxias do Sul, previstas no art. 10 da Lei Complementar nº 376, de 2010, no que se
refere às infrações ambientais;

Considerando a necessidade de disciplinar a condução do processo administrativo de Auto
de Infração Ambiental, no âmbito do Município de Caxias do Sul, respeitando o disposto na Lei
Complementar nº 376, de 2010;

DECRETA:

Art.  1º  Compete  exclusivamente  ao  fiscal  lotado  na  Secretaria  Municipal  do  Meio
Ambiente, no uso de seu poder de polícia, a lavratura de Notificação de Advertência e Auto de
Infração Ambiental.

Parágrafo único. Qualquer munícipe,  ao constatar  infração ambiental,  poderá provocar a
atuação das autoridades responsáveis pelo controle e pela fiscalização ambientais, para os efeitos do
exercício do Poder de Polícia Ambiental.

Art.  2º  Compete  exclusivamente  ao  fiscal  lotado  na  Secretaria  Municipal  do  Meio
Ambiente, no uso de seu poder de polícia, a aplicação das penalidades cabíveis estabelecidas no art.
10  da  Lei  Complementar  n°  376,  de  2010,  conforme documento  constante  no  Anexo III  deste
Decreto.

Art. 3º Compete exclusivamente ao Secretário Municipal do Meio Ambiente a celebração do
Termo de Compromisso Ambiental - TCA, usando como parâmetro o estabelecido no art. 79-A da
Lei  Federal  nº  9.605,  de  1998,  podendo  ser  estabelecido  para  os  crimes  transcritos  na  Lei
Complementar nº 376, de 2010, devendo o mesmo ser elaborado pela Coordenadoria de Legislação,
a qual ficará responsável pelo controle de seu cumprimento.

Parágrafo único. O Termo de Compromisso Ambiental – TCA a que se refere este artigo
será  aplicado  somente  para  os  casos  de  reparação  dos  danos  oriundos  dos  crimes  ambientais
apurados no processo administrativo. Já para os casos de conversão do valor da multa em serviços
de preservação, melhoria e recuperação ambiental, de acordo com as necessidades desta Secretaria,
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será firmado por meio de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, o qual será elaborado pela área
jurídica e assinado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente.

CAPÍTULO I
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Disposições Preliminares

Art.  4º  O procedimento para  a  aplicação  das  sanções  administrativas  terá  início  com a
lavratura do Auto de Infração e dos demais Termos referentes à apuração da prática da infração,
devendo ser obrigatoriamente assegurado ao autuado o exercício do contraditório e da ampla defesa,
assim como os recursos administrativos previstos legalmente.

§ 1º O autuado será notificado para a ciência da infração:

I - pessoalmente, por representante legal ou por preposto;

II - pelo correio ou por via postal, com Aviso de Recebimento - AR; e

III - por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido, após a adoção das providencias
cabíveis para localizá-lo;

§ 2º No caso de recusa do autuado, do representante legal ou do preposto em assinar o Auto
de Infração, esse deverá ser lavrado na presença de duas testemunhas, devendo a autoridade autuante
certificar o ocorrido em seu verso e entregar a via correspondente ao autuado, ao representante legal
ou ao preposto.

§ 3º O Edital a que se refere o inciso III do § 1º deste artigo será publicado uma única vez na
imprensa oficial, considerando-se efetivada e consumada a autuação cinco dias após a publicação.

§ 4º As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art.  5º  Quando  houver  processo  de  denúncia,  o  denunciante  será  informado  sobre  as
providências  adotadas  pela  SEMMA,  por  meio  de  Comunicação  de  Despacho,  com  posterior
arquivamento do processo administrativo.

Art.  6º O processo deverá ter  suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas,  na
forma usual adotada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA.

Art. 7º Para cada Auto de Infração será instaurado processo administrativo próprio, devendo
o mesmo ser instaurado em nome do autuado.

Art. 8º O processo administrativo de Auto de Infração Ambiental será conduzido pelo fiscal
autuante, pelas chefias do Setor de Fiscalização Ambiental e pelas autoridades julgadoras da defesa e
dos recursos.

Parágrafo  único.  Na  defesa  prévia  ou  nas  demais  fases  recursais  o  autuado  poderá  ser
representado por advogado ou procurador legalmente constituído,  devendo,  para tanto,  anexar  à
defesa o respectivo instrumento de mandato.
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Art. 9º Quando aplicada a penalidade de multa e esgotados os recursos administrativos ou
houver manifestação pelo pagamento da multa com o desconto de 30%, o infrator será notificado
pela Secretaria da Receita Municipal para efetuar o pagamento, recolhendo o respectivo valor ao
Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente (FUNDEMA), criado pela Lei Municipal nº 5.359,
de 10 de abril de 2000.

Parágrafo  único.  Não  havendo  o  pagamento da  multa  prevista  no  caput  do  artigo,  a
Secretaria da Receita Municipal certificará o ocorrido nos autos e providenciará a inscrição do valor
integral da multa em Dívida Ativa.

Art. 10. O arquivamento dos processos de auto de infração poderá ser realizado pelo setor
que solicitar tal procedimento, desde que devidamente preenchidos os requisitos legais, devendo ser
encaminhado ao Secretário Municipal de Meio Ambiente para ciência e acolhimento da decisão.

 

DA PRESCRIÇÃO

Art. 11. Prescreve em 05 (cinco) anos a ação da administração pública objetivando apurar a
prática de infrações contra o meio ambiente,  contada da data da prática do ato,  ou,  no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em for cessada a conduta ou o dano ambiental.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com
a lavratura do auto de infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o
caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o
dano ambiental.

§ 5º Interrompe-se a prescrição:

I – pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro
meio, inclusive por edital;

II – por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; 

III – pela decisão condenatória recorrível; e

IV - pela assinatura do Termo de Compromisso Ambiental - TCA.

§ 6º Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II
do parágrafo anterior, aquele que implique instrução do processo.

DO AUTO DE INFRAÇÃO
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Art. 12. O Auto de Infração deverá ser lavrado conforme modelo previsto no Anexo I deste
Decreto e observando o art. 19 da Lei Complementar nº 376, de 2010, o qual deverá conter de forma
clara, precisa, ostensiva e pormenorizada o preceito legal que autoriza sua lavratura.

Parágrafo único. O auto de infração cuja penalidade de multa seja superior a 6.000 (seis mil)
Valores de Referência Municipal (VRM), deverá ser assinado conjuntamente pelo Diretor de Gestão
Ambiental.

Art.  13.  O  auto  de  infração  lavrado  no  local  da  infração  será  encaminhado  à  unidade
administrativa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, oportunidade em que se fará a autuação
processual no prazo máximo de cinco (05) dias úteis, contados de seu recebimento, ressalvados os
casos de força maior devidamente justificados.

Art. 14. O auto de infração lavrado na unidade administrativa da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente deverá conter o número do processo administrativo.

Art. 15. O auto de infração que apresentar vício sanável e, desde que não acarrete lesão ao
interesse público, nem prejuízo a terceiros, poderá, a qualquer tempo, ser convalidado de ofício pela
autoridade julgadora, mediante despacho saneador devendo o mesmo ser confirmado pelo Secretário
Municipal de Meio Ambiente.

§1º Para o estabelecido no caput deste artigo, considera-se vício sanável aquele em que a
correção da autuação não implique modificação da autoria, do ato ou dos fatos descritos no auto de
infração,  desde  que  a  sua  correção  não  acarrete  prejuízos  a  terceiros  e  nem lesão  ao  interesse
público.

§ 2º Constatado vício sanável, o procedimento será anulado a partir da fase processual em
que o vício foi  produzido,  reiniciando a contagem dos prazos ao autuado,  quando necessário,  e
aproveitando-se os atos regularmente emitidos.

Art. 16. O Auto de Infração que apresentar vício insanável deverá ser declarado nulo, em
qualquer fase, pela autoridade julgadora que se manifestará pelo arquivamento processo.

§ 1º Considera-se vício insanável aquele cuja correção modificar a autoria, o ato ou os fatos
descritos no Auto de Infração. 

§  2º Nos casos  em que o Auto de Infração for declarado nulo e  estiver  caracterizada a
conduta ou a atividade lesiva ao meio ambiente,  deverá ser lavrado um novo Auto de Infração,
observadas as regras relativas à prescrição.

Art. 17. A pedido ou de ofício, será considerado nulo de pleno direito o auto de infração
quando: 

a) for lavrado por autoridade incompetente;

b) contiver vício de forma;

c) houver ilegalidade do objeto;

d) inexistir motivos;

e) constatado desvio de finalidade.
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Parágrafo único.  Para  a  conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as  seguintes
definições:

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do
agente que o praticou;

b)  o  vício de  forma consiste  na omissão  ou na observância  incompleta  ou irregular  de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei,
regulamento ou outro ato normativo;

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se
fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso
daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

DA SANÇÃO DE ADVERTÊNCIA

Art. 18. A sanção de advertência será aplicada, para as infrações de menor lesividade ao
meio ambiente, garantidos os recursos administrativos inerentes.

§ 1º Consideram-se infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente aquelas
classificadas como leves, conforme Artigo 11, inciso I, da Lei Complementar  nº 376,  de 2010.

§ 2º Para algumas infrações, mesmo sendo classificadas como graves ou gravíssimas, poderá
ser aplicada somente a sanção de advertência, quando o objetivo for a regularização da situação, a
infração  não  acarretar  dano  efetivo  à  saúde  pública  ou  ao  meio  ambiente  e  o  infrator  não  for
reincidente, sempre respeitando o disposto no artigo 10 da Lei Complementar nº 376, de 2010;

§ 3º  Sem prejuízo do disposto no caput  deste artigo,  caso o agente  autuante  constate a
existência  de  irregularidades  a  serem  sanadas,  lavrará  o  auto  de  infração  com  a  indicação  da
respectiva sanção de advertência, ocasião em que estabelecerá prazo para que o infrator sane tais
irregularidades.

§ 4º Sanadas as irregularidades no prazo concedido, o agente autuante certificará o ocorrido 
nos autos e dará seguimento ao processo administrativo.

§ 5º Caso o autuado, por negligência ou dolo, deixe de sanar as irregularidades, o agente
autuante certificará o ocorrido e, após o julgamento do Auto de Infração, aplicará a sanção de multa
relativa à infração praticada, independentemente da advertência.

§ 6º A sanção de advertência não excluirá a aplicação de outras sanções previstas na Lei.

DA MULTA SIMPLES E MULTA DIÁRIA

Art.  19.  A multa  simples  será  aplicada  para  as  infrações  de  maior  gravidade  ao  meio
ambiente, respeitando o disposto nos artigos 10, 11 e 12 da Lei Complementar nº 376, de 2010.
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Art.  20.  A multa  diária  poderá  ser  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 Ambiental - TCA.

§ 1ºAs infrações que se prolongam no tempo são classificadas como continuadas.

§ 2º Constatada a situação prevista no caput deste artigo, caberá ao agente autuante indicar o
valor da multa diária.

§ 3º O valor da multa/dia não poderá ser inferior a 02 (dois) VRMs nem superior a 10% (dez
por cento) do valor da multa simples máxima cominada para a infração.

§ 4º A contagem da multa diária iniciará no primeiro dia útil  após a data da ciência da
aplicação da penalidade.

§ 5º  O período máximo de aplicação da multa  diária  será  de 30 (trinta)  dias  e  o  valor
consolidado após esse período não poderá ser superior ao valor da multa simples máxima cominada
para a infração.

§  6º  A apresentação  de  recurso  ou  requerimento  solicitando  a  celebração  de  Termo de
Compromisso Ambiental - TCA paralisará a contagem da multa diária.

§ 7º O indeferimento do recurso ou a não celebração do Termo de Compromisso Ambiental -
TCA na data estipulada, por motivo de desistência do autuado, reiniciará a contagem da multa diária,
respeitando-se o disposto no § 5º deste artigo.

DAS SANÇÕES COMO MEDIDAS CAUTELARES

Art. 21. Constatada infração ambiental, o agente autuante, no uso de seu poder de polícia,
poderá aplicar as seguintes sanções como medida cautelar:

I - apreensão; 

II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

III - suspensão de venda ou fabricação de produto;

IV - suspensão parcial ou total do estabelecimento ou atividade;

V - destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração; e

VI - demolição.

§ 1º As medidas cautelares poderão ser aplicadas no ato da fiscalização e têm como objetivo
prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado
prático do processo administrativo.

§ 2º A aplicação de tais medidas será por meio de formulário próprio, conforme Anexo II
deste Decreto, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, e deverá conter, além da
indicação dos respectivos dispositivos legais e regulamentares infringidos, os motivos que ensejaram
o agente autuante a assim proceder.
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§ 3º O infrator será notificado para tomar ciência da aplicação das sanções como medidas
cautelares conforme previsto no artigo 20 da Lei Complementar nº 376, de  2010.

Art.  22.  O  embargo  de  obra  ou  atividade  se  restringe  aos  locais  onde  efetivamente
caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não
embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

§ 1º O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a
continuidade  do dano ambiental,  propiciar  a  regeneração do  meio ambiente  e  dar  viabilidade à
recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a
prática do ilícito.

§ 2º No caso de descumprimento ou violação do embargo, a autoridade competente, além de
adotar as medidas previstas nos artigos 18 e 79 do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008,
deverá comunicar ao Ministério Público, no prazo máximo de setenta e duas horas, para que seja
apurado o cometimento de infração penal.

Art. 23. A suspensão de venda ou fabricação de produto constitui medida que visa a evitar a
colocação  no  mercado  de  produtos  e  subprodutos  oriundos  de  infração  administrativa  ao  meio
ambiente ou que tenha como objetivo interromper o uso contínuo de matéria-prima e subprodutos de
origem ilegal.

Art. 24. A suspensão parcial ou total de atividades constitui medida que visa a impedir a
continuidade de processos produtivos em desacordo com a legislação ambiental.

Art. 25. Os produtos, inclusive madeiras, subprodutos e instrumentos utilizados na prática da
infração poderão ser destruídos ou inutilizados quando:

I - a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações
em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face das circunstâncias; e

II - possam expor o meio ambiente a riscos significativos ou comprometer a segurança da
população e dos agentes públicos envolvidos na fiscalização.

Parágrafo  único.  O  termo  de  medida  cautelar  de  destruição  ou  inutilização  deverá  ser
instruído com elementos que identifiquem as condições anteriores e posteriores à ação, bem como a
avaliação dos bens destruídos.

Art. 26. A demolição de obra, edificação ou construção não habitada e utilizada diretamente
para a infração ambiental dar-se-á excepcionalmente no ato da fiscalização, desde que previamente
autorizado por ordem judicial, nos casos em que se constatar que a ausência da demolição importa
em iminente risco de agravamento do dano ambiental ou de graves riscos à saúde.

§ 1º A demolição poderá ser feita pelo agente autuante, por quem este autorizar ou pelo
próprio infrator e deverá ser devidamente descrita e documentada, inclusive com fotografias;

§ 2º As despesas para a realização da demolição correrão às custas do infrator;

§  3º  A demolição  de  que  trata  o  caput  não  será  realizada  em  edificações  residenciais
habitadas.
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Art. 27. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se
os respectivos autos.

§  1º  A apreensão  de  animais  será  executada  sob  responsabilidade  do  Departamento  de
Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

§ 2º A apreensão de veículos de divulgação será executada sob responsabilidade do Setor de
Fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com base na Lei Complementar nº 412, de
2012.

DA FIXAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA SIMPLES

Art. 28. O Anexo IV deste Decreto especifica a forma de cálculo da multa simples, quanto às
infrações à Lei Complementar nº 376, de 2010 e ao Decreto Federal nº 6.514, de 2008, quando
utilizado de forma supletiva.

CAPÍTULO II
DA DEFESA, INSTRUÇÃO, JULGAMENTO, RECURSO E CONTAGEM DE PRAZOS

Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 29. A defesa prévia e os recursos não serão conhecidos quando interpostos:

I - fora do prazo estabelecido;

II - perante órgão ambiental incompetente;

III - por quem não seja legitimado;

IV - após manifestada concordância do autuado no Atendimento Ambiental; 

V - após a celebração do Termo de Compromisso Ambiental ou de Termo de Ajustamento
de Conduta.

VI - após o pagamento da multa com o desconto de 30%, no prazo estabelecido no presente
Decreto; e

VII - após o arquivamento do processo.

Art.  30.  Os  prazos  começam a  correr  no  primeiro  dia  útil  após  a  cientificação  oficial,
excluindo-se da contagem o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimento.

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair
em dia de feriado, dia em que não houver expediente ou esse for encerrado antes do horário normal.

§ 2º Os prazos expressos em dias contam-se do modo contínuo.

§  3°  Transcorrido o  prazo  estabelecido  neste  artigo  sem que  o autuado tenha  oferecido
defesa ou impugnação, ou efetuado o pagamento da multa, o auto de infração será julgado de ofício
pela autoridade competente e, uma vez confirmado, será o débito correspondente encaminhado à
Secretaria da Receita Municipal para inscrição em dívida ativa e cobrança. 
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Seção II
Da Defesa Prévia

Art. 31. Recebido o auto de infração, o autuado poderá oferecer defesa prévia no prazo de 20
(vinte) dias.

Art. 32. A defesa prévia é o meio pelo qual o autuado manifestará suas razões em face da
autuação, e será protocolada junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, juntada ao respectivo
processo  administrativo  e  encaminhada  para  a  Coordenadoria  de  Legislação,  a  quem  compete
exclusivamente a sua análise e julgamento. 

§  1º.  A autoridade  a  que  se  refere  o  caput procederá  com  a  análise  e  julgamento  da
consistência do auto de infração e aplicará a penalidade quando cabível, devendo notificar o autuado
da decisão exarada.

§ 2º Concluso o processo para julgamento, a autoridade julgadora poderá convertê-lo em
diligência, solicitando complementação de prova, contradita do fiscal autuante, bem como pareceres
técnicos.

§ 3º Entende-se por contradita, para efeitos desta norma, as informações e esclarecimentos
prestados pelo agente autuante, necessários à elucidação dos fatos que originaram o auto de infração,
ou das razões alegadas pelo autuado, facultado ao agente, nesta fase, opinar pelo acolhimento parcial
ou total da defesa.

§ 4º As medidas cautelares eventualmente aplicadas na autuação serão também objeto de
apreciação por ocasião do julgamento da defesa prévia.

§ 5º Caberá ao autuado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
à autoridade julgadora para a instrução do processo.

§  6º  As  provas  propostas  pelo  autuado,  quando  de  natureza  ilícita,  impertinente,
desnecessárias ou protelatórias, poderão ser recusadas mediante decisão fundamentada da autoridade
julgadora.

§ 7º O autuado poderá, no prazo determinado para apresentação da defesa prévia, desde que
preenchidos os requisitos legais apresentados no art. 51 e seguintes, solicitar a celebração do Termo
de Compromisso Ambiental - TCA.

Art.  33.  Por  ocasião  do  julgamento  serão  analisadas  as  circunstâncias  atenuantes  e
agravantes.

§  1º  Os  valores  de  multa  poderão  ser  minorados  nos  casos  em que  for  comprovada  a
existência de circunstâncias atenuantes, conforme os critérios a seguir:

I  -  em  até  25%,  se  o  autuado,  pessoa  física,  comprovar  baixo  grau  de  instrução  ou
escolaridade;

II  -  em até  50%,  se  o autuado comprovar  seu arrependimento eficaz,  manifestado pela
espontânea reparação e contenção do dano, limitação significativa da degradação ambiental causada
ou apresentação de denúncia espontânea;
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III - em até 10%, se o autuado comprovar a comunicação prévia do perigo iminente de
degradação ambiental; e

IV - em até 10%, se o autuado comprovar a colaboração com os agentes encarregados da
vigilância e do controle ambiental;

§ 2º Constatada mais de uma circunstância atenuante, a autoridade julgadora poderá aplicar
o máximo de 60% de redução, sempre observando o valor mínimo de cada artigo infringido.

§  3º  Os  valores  de  multa  poderão  ser  majorados  nos  casos  em que  for  comprovada  a
existência de circunstâncias agravantes, conforme os critérios a seguir:

I  -  em até  10% (dez por  cento)  para  as  hipóteses  de ter  o  agente  cometido  a  infração
coagindo  outrem  para  a  execução  material  da  infração,  concorrendo  para  ocasionar  danos  à
propriedade alheia, infrações cometidas em domingos e feriados ou à noite;

II - em até 20% (vinte por cento) para as hipóteses ter o agente cometido a infração  em
período de defesa à fauna ou no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, através
de verbas públicas, ou beneficiada por incentivos fiscais;

III - em até 35% (trinta e cinco por cento) para as hipóteses de ter o agente cometido a
infração em épocas de seca ou de inundações ou mediante fraude ou abuso de confiança;

IV - em até 50% (cinquenta por cento) para as hipóteses de ter o agente cometido a infração:

a) para obter vantagem pecuniária;

b) atingindo área de unidade de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a
regime especial de uso;

c) com o emprego de métodos cruéis para o abate ou a captura de animais;

d) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;

e) atingindo espécies ameaçadas de extinção, listadas em relatórios oficiais das autoridades
competentes;

f) facilitada por funcionário público no exercício regular de suas funções.

§ 4º O reconhecimento das agravantes não implicará na aplicação da multa além do limite
máximo cominado para a infração.

Art. 34. A defesa prévia deverá conter:

I - órgão ou autoridade a que se dirige;

II - nome completo do autuado, CPF, endereço de correspondência, telefones para contato e
grau de escolaridade do infrator;

III - número do processo administrativo, caso o auto de infração não tenha sido lavrado a
campo;
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IV - número do auto de infração;

V - formulação do pedido, com exposição dos fatos e fundamentos;

VI - apresentação de provas e documentos de interesse do requerente; e

VII - data e assinatura do autuado ou do seu representante legal.

Art. 35. O não oferecimento da defesa prévia no prazo disposto no art. 31, não obstará a
análise  pela autoridade competente da consistência e da regularidade da autuação,  bem como a
apresentação de recurso administrativo.

Parágrafo  único.  No  caso  previsto  no  caput,  a  autoridade  deverá  emitir  parecer
fundamentado e notificar o autuado da decisão exarada.

Art.  36.  O julgamento  que  decidir  pela  manutenção  do  Auto  de  Infração,  implicará  na
aplicação das penalidades cabíveis. 

§ 1º. Quando forem aplicadas as penalidades cabíveis, devido ao não acolhimento das razões
da defesa prévia, será enviada notificação cientificando o autuado da decisão.

§ 2º. Havendo aplicação de penalidades pecuniárias, da notificação a que se refere o artigo,
deverá constar o valor expresso em moeda corrente.

§ 3º No caso do parágrafo anterior, da notificação deverá constar a informação de que o
autuado  poderá  optar  pelo  pagamento  da  referida  multa  com  o  desconto  de  30%,  desde  que
manifeste este interesse por escrito, nos autos do processo, no prazo de 20(vinte) dias ou, nesse
mesmo prazo, interpor Recurso Administrativo.

§ 4º No caso do parágrafo anterior, havendo pedidos concomitantes, as manifestações serão
processadas como recursos administrativos, desde que apresentadas no prazo legal, não incidindo o
desconto de 30%.

Art. 37. Das decisões da autoridade julgadora em sede de defesa prévia caberá recurso a ser
interposto ao Secretário Municipal do Meio Ambiente, na forma dos artigos seguintes.

Seção III
Do Recurso Administrativo

Art. 38. Recebida a notificação da penalidade aplicada, o autuado poderá interpor Recurso
Administrativo no prazo de 20 (vinte) dias.

Art. 39. O Recurso Administrativo é o meio pelo qual o autuado manifestará suas razões em
face da autuação, e será protocolada junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, juntado ao
respectivo processo administrativo e encaminhado para o Secretário Municipal de Meio Ambiente, a
quem compete exclusivamente a sua análise e julgamento.

§ 1º A autoridade a que se refere o caput procederá a análise e julgamento da consistência do
auto  de  infração  e  das  alegações  técnicas  e  jurídicas  das  razões  recursais,  devendo notificar  o
recorrente da decisão exarada. 
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§ 2º Verificada a inconsistência do auto de infração e/ou o acolhimento das razões técnicas e
jurídicas do recurso, a decisão que concluiu pela aplicação da penalidade poderá ser reformada no
todo ou em parte.

§ 3º A análise e julgamento a que se refere o caput do presente artigo será necessariamente
precedida de parecer jurídico não vinculante, e, caso necessário, técnico.

§ 4º Cabe ao recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
à autoridade julgadora para a instrução do processo.

§ 5º As provas propostas pelo autuado, quando de natureza ilícita, impertinente,
desnecessárias ou protelatórias, poderão ser recusadas mediante decisão fundamentada da autoridade
julgadora.

§ 6º O recorrente será oficiado da decisão exarada pela autoridade julgadora.

Art.  40.  O  recurso  administrativo  não  terá  efeito  suspensivo,  salvo  se  o  prazo  para
julgamento se estender por mais de 30 (trinta) dias do seu protocolo.

Parágrafo único.  Após o prazo disposto no  caput o efeito suspensivo será concedido de
ofício.

Art. 41. O Recurso Administrativo deverá conter os mesmos requisitos previstos no artigo
34 do presente Decreto. 

Art. 42. O Recurso Administrativo poderá conter:

I – pedido de conversão da penalidade pecuniária em serviços de preservação, melhoria e
recuperação  da  qualidade  do  meio  ambiente,  nos  termos  estabelecidos  nesse  Decreto,  firmado
através de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC; e

II – alegação de vulnerabilidade econômica, quando pessoa física, na forma prevista no art.
59 deste Decreto.

Art. 43. O valor da multa será minorado nos casos em que for comprovada a vulnerabilidade
econômica, nos termos deste Decreto, sempre respeitando o valor mínimo estabelecido no artigo
legal infringido.

Art.  44.  A não interposição do  recurso administrativo no  prazo  do art.  38  implicará  na
manutenção das penalidades aplicadas quando do julgamento da defesa prévia.

§  1º  No  caso  disposto  no  caput implicará  também  no  exaurimento  das  vias  recursais
administrativas.

§ 2º Em nenhuma hipótese serão conhecidos os recursos administrativos interpostos fora do
prazo estabelecido.

Art.  45  Das  decisões  do  Secretário  Municipal  do  Meio  Ambiente  em  sede  de  recurso
administrativo caberá recurso a ser interposto ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente -
COMDEMA , na forma dos artigos seguintes.
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Seção IV
Do Recurso ao COMDEMA

Art. 46. Recebida a notificação da decisão do recurso administrativo, o recorrente poderá
interpor Recurso ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA no prazo de 20
(vinte) dias.

Art. 47. O Recurso ao COMDEMA é o meio pelo qual o recorrente manifestará suas razões
em face da decisão que negou provimento o recurso administrativo,  e  será  protocolado junto a
Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente,  juntado  ao  respectivo  processo  administrativo  e
encaminhado para a Secretaria Executiva do COMDEMA.

§ 1º  O procedimento de análise e julgamento do recurso a que se refere o caput é regulado
através de Resolução do Conselho. 

§ 2º Verificada a inconsistência do auto de infração e/ou o acolhimento das razões técnicas e
jurídicas do recurso, a decisão que concluiu pelo improvimento do recurso administrativo poderá ser
reformada no todo ou em parte.

§ 3º O recorrente será oficiado da decisão exarada pela autoridade julgadora.

Art. 48. O Recurso ao COMDEMA deverá conter os mesmos requisitos previstos no artigo
34 do presente Decreto.

Art.  49. A não interposição do recurso ao COMDEMA no prazo do art. 46 implicará na
manutenção da decisão do recurso administrativo.

§  1º  No  caso  disposto  no  caput implicará  também  no  exaurimento  das  vias  recursais
administrativas.

§ 2º Em nenhuma hipótese serão conhecidos os recursos ao COMDEMA interpostos fora do
prazo estabelecido.

Art. 50. A decisão do COMDEMA encerra a via recursal administrativa, não sendo cabível a
interposição de recurso em face desta.

Parágrafo único.  Em nenhuma hipótese  serão  conhecidas  as  manifestações  posteriores  a
decisão do COMDEMA, sendo esta definitiva.

Seção V
Da Reincidência

Art. 51. Incorre em reincidência genérica ou específica, nos termos do art. 11 do Decreto
Federal nº 6.514, de 2008, e suas alterações, e §§ 4º, 5º e 6º do art. 12 da Lei Complementar nº 376,
de 2010, o agente que pratique nova infração ambiental no período de cinco (05) anos, contados da
lavratura de Auto de Infração anterior devidamente comprovado o julgamento.

§ 1º Constatada a reincidência genérica, a multa a ser imposta pela prática de nova infração
deverá ter  seu valor aumentado ao dobro do valor calculado pela metodologia adotada por este
Decreto.
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§ 2º Constatada a reincidência específica, a multa a ser imposta pela prática de nova infração
deverá ter o seu valor aumentado ao triplo do valor calculado pela metodologia adotada por este
Decreto.

§ 3º Caracteriza-se a reincidência nos casos a que se refere o caput deste artigo, quando
houver decisão administrativa irrecorrível em processo administrativo anterior, e a nova infração
tenha sido cometida no período de cinco (5) anos, contados da lavratura de Auto de Infração anterior
devidamente comprovado o julgamento.

CAPÍTULO III 
DOS TERMOS AMBIENTAIS

Seção I
Do Termo de Compromisso Ambiental - TCA

Art.  52.  O  Termo  de  Compromisso  Ambiental  -  TCA é  um  instrumento  pelo  qual  a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente celebrará, mediante provocação do interessado e com base
na Lei nº 9.605, de 1998, termo de compromisso, com força de título executivo extrajudicial, com
pessoas  físicas  ou jurídicas  obrigadas  legalmente  a  reparar  danos causados ao meio ambiente  e
responsáveis  pela  construção,  instalação,  ampliação  e  funcionamento  de  estabelecimentos  e
atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetivo ou potencialmente poluidores.

§ 1º O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á a permitir que as
pessoas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções ou regularizações para o
atendimento das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório
que o respectivo instrumento disponha sobre:

I  -  o  nome,  a  qualificação  e  o  endereço  das  partes  compromissadas  e  dos  respectivos
representantes legais;

II - o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações
nele  fixadas,  poderá  variar  entre  o  mínimo  de  noventa  dias  e  o  máximo  de  três  anos,  com
possibilidade de prorrogação por igual período;

III - a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma
físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem
atingidas;

IV - as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada e os casos
de rescisão, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas;

V  -  o  valor  da  multa  de  que  trata  o  inciso  IV não  poderá  ser  superior  ao  valor  do
investimento previsto; e

VI - o foro competente para dirimir litígios entre as partes.

§ 2º A celebração do termo de compromisso de que trata este artigo não impede a execução
de eventuais multas aplicadas antes da protocolização do requerimento.

§ 3º Considera-se rescindido de pleno direito o termo de compromisso quando descumprida
qualquer de suas cláusulas, ressalvado o caso fortuito ou de força maior.
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§  4º  O  termo  de  compromisso  deverá  ser  firmado  em  até  noventa  dias,  contados  da
protocolização do requerimento.

§ 5º O requerimento de celebração do termo de compromisso deverá conter as informações
necessárias à verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, sob pena de indeferimento de plano.

§ 6º Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão ser publicados no órgão
oficial competente, mediante extrato.

Art. 53. O Termo de Compromisso Ambiental - TCA deverá ser solicitado por escrito no
prazo para apresentação da defesa prévia, devendo a análise e julgamento desse pedido, assim como
sua elaboração, ser realizados pela Coordenadoria de Legislação da SEMMA. 

Seção II
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Art. 54. Termo de Ajustamento de Conduta - TAC é o instrumento da Política Municipal do
Meio Ambiente de Caxias do Sul, conforme previsto no art. 3º, inciso XXIII, da Lei Complementar
nº 376, de 2010.

Art.  55.  Por  meio  do Termo de  Ajustamento de  Conduta  -TAC firmado pela  Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, através do Secretario Municipal, e pelo infrator ou seu representante
legal,  serão ajustadas condições e obrigações a serem cumpridas pelos responsáveis pelos atos e
pelas  fontes  de  degradação  ambiental,  assim  como  os  prazos  assinalados  e  a  possibilidade  de
conversão  da  multa  em serviços  e  preservação,  melhoria  e  recuperação  da  qualidade  do  meio
ambiente.

§  1º  Do  Termo de  Ajustamento  de  Conduta  -  TAC deverá  constar,  obrigatoriamente,  a
penalidade a ser aplicada ao infrator em caso de descumprimento da obrigação assumida.

§  2º  A multa  confirmada  na  decisão  do  recurso  administrativo,  poderá  a  pedido  do
recorrente, ser convertida, mediante celebração do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, em
serviços de melhoria, recuperação e preservação do meio ambiente, de acordo com a necessidade da
SEMMA, cujo valor deverá ser reduzido em 60% (sessenta por cento).

§ 3º A decisão sobre o pedido de suspensão ou de conversão da multa e a celebração do
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC é discricionária, podendo a Administração Pública, em
decisão motivada, deferir ou indeferir o pedido.

§ 4°A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta -  TAC implicará a  renúncia  ao
direito de recorrer ao COMDEMA.

§ 5º A celebração do Termo de Compromisso não põe fim ao procedimento administrativo,
devendo a autoridade competente fiscalizar, monitorar e avaliar se as obrigações assumidas estão
sendo cumpridas nos prazos estabelecidos.

§  6º  Independentemente  do  valor  da  multa  aplicada,  fica  o  autuado  obrigado  a  reparar
integralmente o dano que tenha causado.

§ 7º Em caso de acatamento do pedido de conversão, o autuado será informado para que
compareça à sede da SEMMA para a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Após
duas  ausências  do  autuado  nas  datas  acordadas  para  assinatura  do  termo,  será  encaminhada

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul Decreto nº 20.265/19, pg. 16 de 44

notificação concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para que o autuado compareça na Secretaria para
assinatura do Termo. Demonstrado que não houve interesse do autuado pela assinatura, deverá o
processo administrativo ser enviado à Secretaria da Receita Municipal para lançamento integral da
dívida.

§ 8° Em caso de reincidência específica,  comprovada a ocorrência de dolo ou omissão,
observados os trâmites pertinentes, não será oportunizada a celebração do Termo de Ajustamento de
Conduta – TAC, devendo a multa correspondente ser cobrada integralmente, no prazo de 5 (cinco)
dias, contados da data de ciência ao infrator.

Art. 56. São considerados serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do
meio ambiente:

I - custeio ou realização de ações de recuperação de áreas degradadas ou contaminadas,
públicas,  privadas  ou  de  propriedade  desconhecida,  não  relacionadas  diretamente  com  o  dano
decorrente da infração ambiental;

 II - custeio ou execução de programas e de projetos, incluindo bens e serviços, que auxiliem
o órgão ambiental no controle, na preservação, na melhoria da qualidade e na fiscalização ambiental;

III - manutenção de espaços públicos, incluindo bens e serviços, que tenham como objetivo
a preservação do meio ambiente;

IV -  custeio  ou  realização  de  ações  e  de  programas,  incluindo bens  e  serviços,  para  a
regularização e implementação de unidades de conservação; e

V - outras ações e atividades similares.

Art. 57. A conversão de multa simples destinada à reparação de danos ou recuperação das
áreas degradadas pressupõe que o autuado apresente pré-projeto acompanhando o requerimento.

§  1º  Caso  o  autuado  ainda  não  disponha  de  pré-projeto  na  data  de  apresentação  do
requerimento, o Secretário Municipal, se provocado ou de ofício, poderá conceder o prazo de até 30
(trinta)  dias  para  que  ele  proceda  à  juntada  aos  autos  do  referido  documento,  sob  pena  de
indeferimento do pedido.

§ 2º O Secretário Municipal do Meio Ambiente poderá dispensar o projeto de recuperação
ambiental, autorizar a substituição por projeto simplificado, quando a recuperação ambiental for de
menor complexidade.

§  3º  Antes  de  decidir  o  pedido  de  conversão  da  multa,  a  autoridade  ambiental  poderá
determinar ao autuado que proceda a emendas, revisões e ajustes no pré-projeto
.

§ 4º O não-atendimento por parte do autuado de qualquer das situações previstas neste artigo
importará no pronto indeferimento do pedido de conversão de multa.

Art. 58. O descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC implica:

I - na esfera administrativa, a imediata inscrição da multa em Dívida Ativa, além da adoção
de outras medidas cabíveis previstas no Termo; e
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II - na esfera civil, a imediata execução judicial das obrigações assumidas, tendo em vista
seu caráter de título executivo extrajudicial.

Art. 59. Os Termos de Ajustamento de Conduta – TAC’s, deverão ser publicados no Diário
Oficial do Município.

CAPÍTULO IV
DA VULNERABILIDADE ECONÔMICA

Art. 60. Na decisão do julgamento da defesa referente a penalidade de multa aplicada, o
Secretário  Municipal  do  Meio  Ambiente  observará  a  situação  econômica  do  infrator,  quando
apresentadas as devidas provas no recurso, reduzindo seus valores nos casos em que for verificada
situação de vulnerabilidade econômica.

Art. 61. É considerado vulnerável economicamente o infrator que apresente duas ou mais
das seguintes condições no recurso ao dirigente do órgão ambiental:

I  -  possuir  renda  familiar  monetária  bruta  mensal  inferior  a  2  (dois)  salários-mínimos
nacionais;

II - possuir ou ocupar empreendimento ou estabelecimento rural afetado pela infração com
área total inferior a quatro módulos rurais definidos pela legislação em vigor;

III - obtiver sua renda familiar predominantemente da atividade econômica relacionada à
infração;

IV - destinar sua produção vinculada à infração predominantemente para a subsistência do
núcleo familiar;

V - utilizar, na atividade vinculada à infração, exclusivamente o trabalho do próprio núcleo
familiar  empreendedor,  sem  emprego  de  trabalhadores  assalariados,  mesmo  que  eventuais  ou
informais;

VI -  compuser núcleo familiar  formado majoritariamente por menores  de 16 (dezesseis)
anos, mulheres maiores de 55 (cinquenta e cinco) anos e homens maiores de 60 (sessenta) anos;

VII - compuser núcleo familiar formado por pessoas portadoras de necessidades especiais;

VIII - possuir bens móveis e imóveis no valor total inferior a 10 (dez) vezes o valor da
multa;

IX - ser beneficiado, individualmente ou em grupo, com recursos provenientes de projetos
assistenciais Federais, Estaduais ou Municipais; e

X - não ter acesso regular, individualmente ou em grupo, aos serviços públicos de saúde,
educação, saneamento, eletrificação, assistência técnica e extensão rural.

Art.  62.  Ao  infrator  em  situação  de  vulnerabilidade  econômica  será  aplicada
preferencialmente a substituição da penalidade de multa em serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente nos termos previstos nesta Lei.
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CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 63. O fiscal lotado na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, autoridade competente
para lavrar o auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo no âmbito do Município
de Caxias do Sul, nos moldes do art. 70 da Lei Federal 9.605, de 1998, poderá, quando a Legislação
Ambiental  Municipal  for  insuficiente,  utilizar  a  Legislação  Ambiental  Estadual  e  Federal  para
caracterização das infrações ambientais.

Art.  64.  O Ministério  Público  Estadual  será  comunicado,  via  ofício,  sobre  as  infrações
administrativas que também configurarem crime ambiental, conforme estabelecido na Lei Federal nº
9.605, de 1998.

Art. 65.  Fica revogado o Decreto Municipal nº 15.073, de 27 de dezembro de 2010.

Caxias do Sul, 1º de julho de 2019; 144º da Colonização e 129º da Emancipação Política.

Daniel Guerra,
PREFEITO MUNICIPAL.

Patrícia Haubert,
SECRETÁRIA DE GOVERNO MUNICIPAL.
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ANEXO I

AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO A CAMPO
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AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NA SEMMA
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ANEXO II – TERMO DE MEDIDAS CAUTELARES
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ANEXO III

Este anexo estabelece uma forma isonômica de fixação dos valores de multa para as
infrações mais usualmente constatadas pelo setor de Fiscalização Ambiental da SEMMA,
como também define os percentuais de agravamento, quando da infração, forem verificados
efeitos significativos ao meio ambiente ou situações agravantes.

Para os casos não elencados neste Anexo, fica a cargo do fiscal responsável pela
autuação, a definição do valor da multa, sempre devidamente justificado.

1) Fixação dos valores de multa simples quanto às infrações aos artigos 35 a 106 da Lei
Complementar Municipal nº 376, de 22 de dezembro de 2010, conforme segue:

1.1) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 35 da LCM 376/2010:

“Artigo 35. Para toda e qualquer atividade ou equipamento que produza fumaça, poeira ou
vapores químicos ou que desprenda odores desagradáveis,  incômodos ou prejudiciais  à
saúde, deverão ser instalados dispositivos para eliminar ou reduzir ao mínimo os fatores da
poluição, de acordo com a legislação em vigor.”

 – Quando caracterizada atividade potencialmente poluidora,  remete-se à  tabela do
item 3) deste Anexo;

 – Para os demais casos, utiliza-se o mínimo do artigo.

1.2) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 36 da LCM 376/2010:

“Art. 36. Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no
solo resíduos de qualquer natureza que alterem as condições fsicass químicas ou biológicas do
meio ambiente.”

RESÍDUOS CLASSE II B –
INERTES

 – 10 VRMs por m³, não podendo ser inferior ao
mínimo do artigo.

RESÍDOS CLASSE II A – NÃO
INERTES

 – 25 VRMs por m³, não podendo ser inferior ao
mínimo do artigo.

RESÍDUOS CLASSE I –
PERIGOSOS

 – 50 VRMs por  m³,  quando houver  a  imediata
remoção e destinação adequada dos resíduos pelo
infrator;

 – 100  VRMs  por  m³,  quando  não  houver  a
imediata remoção dos resíduos pelo infrator.
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Observações:

– A análise é visual e aproximada, cabendo ao infrator provar a real quantidade de
resíduos.

– Para os casos em que a infração ocorrer em área licenciável, onde se pode definir o
porte e o potencial poluidor, remete-se à tabela do item 3) deste Anexo, se o valor de
multa ficar maior.

–  Em  se  tratando  poluição  do  solo  por  meio  de  resíduos  na  forma  líquida,  que
geralmente infiltram no solo, não sendo possível a sua quantificação, se proveniente de
uma atividade potencialmente poluidora, remete-se à tabela do item 3) deste Anexo, e
para  os  demais  casos,  será  realizada  a  avaliação  individual,  sempre  levando  em
consideração a gravidade do caso e os riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

1.3) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 38 da LCM 376/2010:

“Art. 38. A coleta, o transporte, o tratamento, o processamento e a destinação final  de
resíduos de qualquer natureza, de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação
de  serviços,  inclusive  de  saúde,  são  de  responsabilidade  da  fonte  geradora,
independentemente  da  contratação  de  terceiros,  de  direito  público  ou  privado,  para
execução de uma ou mais dessas atividades.”

RESÍDUOS CLASSE II B –
INERTES

 – 10 VRMs por m³, não podendo ser inferior a
50 VRMs

RESÍDOS CLASSE II A – NÃO
INERTES

 – 25 VRMs por m³, não podendo ser inferior a
50 VRMs

RESÍDUOS CLASSE I –
PERIGOSOS

 – 50 VRMs por m³, quando houver a imediata
remoção e destinação adequada dos resíduos pelo
infrator;

 – 100  VRMs  por  m³,  quando  não  houver  a
imediata remoção dos resíduos pelo infrator.

– A análise é visual e aproximada, cabendo ao infrator provar a real quantidade de
resíduos.

– Para os casos em que a infração ocorrer em área licenciável, onde se pode definir o
porte e o potencial poluidor, remete-se à tabela, se o valor de multa ficar maior.

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul Decreto nº 20.265/19, pg. 24 de 44

–  Em  se  tratando  poluição  do  solo  por  meio  de  resíduos  na  forma  líquida,  que
geralmente infiltram no solo, não sendo possível a sua quantificação, se proveniente de
uma atividade potencialmente poluidora, remete-se à tabela do item 3) deste Anexo, e
para  os  demais  casos,  será  realizada  a  avaliação  individual,  sempre  levando  em
consideração a gravidade do caso e os riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

1.4) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 39 da LCM 376/2010:

“Art. 39. Para impedir a poluição das águas, é proibido:

I – às indústrias, ao comércio e aos prestadores de serviços, depositarem ou encaminharem,
a qualquer corpo hídrico, os resíduos provenientes de suas atividades, em desobediência
aos regulamentos vigentes;

EFLUENTE CLOACAL

ÁGUAS SERVIDAS

PROVENIENTES DA
EDIFICAÇÃO

Comercial/Industrial ou Prestação de
Serviços

100 VRMs

EFLUENTE DISTINTO

DO

SANITÁRIO

Não Perigoso 200 VRMs

Perigoso 800 VRMs

Perigoso com metais pesados acima do
estabelecido pela Resolução CONSEMA

128/2008

1600 VRMs

OBS: Para situações não previstas os valores de multa serão definidos caso a caso.

OBS: Os valores de VRM acima são os mínimos aplicáveis, podendo ser majorados,
conforme o caso.

II  –  lançar condutos  de  águas servidas  ou efluentes  cloacais,  ou resíduos de  qualquer
natureza nos corpos hídricos; e
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EFLUENTE CLOACAL/ÁGUAS
SERVIDAS

Residencial 40 VRMs

RESÍDOS NÃO PERIGOSOS Residencial 40 VRMs

RESÍDUOS PERIGOSOS Residencial 80 VRMs

OBS: Para situações não previstas os valores de multa serão definidos caso a caso.

OBS: Os valores de VRM acima são os mínimos aplicáveis, podendo ser majorados,
conforme o caso.

III – localizar estábulos, pocilgas, abatedouros, aviários e estabelecimentos semelhantes
nas  proximidades  de  cursos  d'água,  fontes,  represas  e  lagos,  de  forma  a  propiciar  a
poluição das águas.”

 – 40 VRMs por estabelecimento.

1.5) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 40 da LCM 376/2010:

 “Art. 40. Os usuários de águas captadas do subsolo, via poços artesianos, para fins de
processo  produtivo  asséptico  ou  para  consumo  final  devem  dispor  de  certificado  de
potabilidade e manter responsável técnico pela qualidade da água, devidamente habilitado
no órgão profissional competente.”

 – Quando caracterizada atividade potencialmente poluidora, remete-se à tabela do item
3) deste Anexo;

 – Para os demais casos, utiliza-se o mínimo do artigo.

1.6) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 42 da LCM 376/2010:
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“Art. 42. A realização de eventos que causem impactos de poluição sonora em Unidades de
Conservação (UCs) e entorno dependerá de prévia autorização da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente.”

 – Por  se  tratar  de  um  artigo  raramente  aplicado,  os  casos  serão  avaliados
individualmente.

1.7) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 43 da LCM 376/2010:

Art. 43. É vedado perturbar o sossego e o bem-estar público ou de vizinhanças com
ruídos,  vibrações,  sons  excessivos  ou  incômodos  de  qualquer  natureza,  produzidos  por
quaisquer formas, acima dos limites legais permitidos.

– Quando caracterizada atividade potencialmente poluidora, remete-se à tabela do item
3) deste Anexo;

 – Para os demais casos, utiliza-se o mínimo do artigo.

1.8) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 44 da LCM 376/2010:

“Art. 44. É vedada a utilização ou funcionamento de qualquer instrumento ou equipamento
que produza,  reproduza ou amplifique  o  som,  em qualquer  período,  de  modo que  crie
distúrbio sonoro através do limite real da propriedade ou dentro de uma zona sensível a
ruídos.

§ 1º Distúrbio sonoro significa qualquer som que:

I – coloque em perigo ou prejudique a saúde de seres humanos ou animais;

II – cause danos de qualquer natureza à propriedade pública ou privada; ou

III – possa ser considerado incômodo, ou que ultrapasse os níveis máximos

fixados na legislação em vigor.”
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– Quando caracterizada atividade potencialmente poluidora, remete-se à tabela do item
3) deste Anexo;

 – Para os demais casos, utiliza-se o mínimo do artigo.

1.9) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 46 da LCM 376/2010:

“Art. 46. Fica proibido:

I  –  queimar  ou  permitir  a  queima  de  foguetes,  morteiros,  bombas  ou  outros  fogos  de
artifício, explosivos ou ruidosos, nos estádios de futebol ou em qualquer praça de esportes

 – Multa de 10 VRMs.

II – utilizar buzinas, trompas, apitos, tímpanos, sinos, campainhas e sirenes, ou quaisquer
outros aparelhos semelhantes;

 – Multa de 10 VRMs.

III  – utilizar matracas,  cornetas ou outros sinais exagerados e contínuos,  usados como
anúncios por ambulantes para venderem seus produtos; e

 – Multa de 10 VRMs.

IV – utlizar alto-falantess rádios e outros aparelhos sonoros usados como meio de propagandas
mesmo em casas de negócios ou para outros fnss desde que se façam ouvir fora do recinto onde
funcionam;

 – Multa de 100 VRMs.
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V – veicular  propaganda sonora da mídia  alternativa  através  de  veículo  de  som,  seja
automotor, elétrico, de propulsão humana ou de tração animal, no quadrilátero formado
pelas ruas Tronca, Teixeira Mendes, Ernesto Alves e Angelina Michielon.

§ 1º Nas demais regiões do Município somente será permitida a veiculação da propaganda
de que trata o inciso V deste artigo mediante prévia autorização da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente.”

 – Multa de 100 VRMs no quadrilátero central e 50 VRMs nas demais regiões.

1.10) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 49 da LCM 376/2010:

“Art. 49. Casas de comércio ou locais de diversões públicas, como parques, bares, cafés,
restaurantes, cantinas, boates e danceterias, nos quais haja execução ou reprodução de
números  musicais  por  orquestras,  bandas,  instrumentos  isolados  ou  aparelhos  de  som
deverão adotar instalações adequadas a reduzir sensivelmente a intensidade das execuções
ou reproduções, de modo a não perturbar o sossego da vizinhança.”

 – Multa de 100 VRMs para horário diurno e 300 VRMs para horário noturno.

1.11) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 50 da LCM 376/2010:

“Art. 50. Os níveis máximos de intensidade de som ou ruído permitidos são os seguintes:

a) em zona residencial: 60 dB (sessenta decibéis) no período diurno, medidos na curva "A"
ou "C", e 55 dB (cinquenta e cinco decibéis) no período noturno, medidos na curva "A" ou
"C";

b) em zona industrial: 70 dB (setenta decibéis) no período diurno, medidos na curva "A" ou
"C", e 60 dB (sessenta decibéis) no período noturno, medidos na curva "A" ou "C"; e
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c)  em  outras  zonas  não  elencadas  neste  artigo,  seguem-se  as  definições  da  NBR
10151:2000.”

– Quando caracterizada atividade potencialmente poluidora, remete-se à tabela do item
3) deste Anexo;

 – Para os demais casos, utiliza-se o mínimo do artigo.

1.12) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 51 da LCM 376/2010:

“Art.  51.  Toda  empresa  que  possuir  alarmes  deverá  responsabilizar-se  em  desligá-los
imediatamente  caso  acionem  acidentalmente,  especialmente  à  noite  e  em  finais  de
semana.”

 – 30 VRMs.

1.13) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 52 da LCM 376/2010:

“Art.  52.  As  lojas  de  conveniência  instaladas,  inclusive  em  postos  de  gasolina  e
assemelhados, que utilizarem ou permitirem, no espaço físico em que atuam, a utilização de
alto-falantes,  rádios,  buzinas,  ruídos  provenientes  de  veículos  automotores,  aparelhos
sonoros  e  qualquer  outro  tipo  de  ruído  que  supere  os  índices  de  medição  de  ruídos
definidos no art. 50 serão responsabilizadas por tais atos.

§ 1º As lojas de conveniência a que se refere o caput não poderão funcionar das

24 (vinte e quatro) às 6 (seis) horas.”

 – 300 VRMs – mínimo do artigo.

1.14) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 53 da LCM 376/2010:

“Art.  53.  É vedada a utilização de aparelhos de telefone celular ou de emissão sonora
pessoal no interior de casas de espetáculos e de eventos culturais, como cinemas e teatros.
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§ 1º É obrigatória a divulgação da proibição contida neste artigo, através da fixação de
cartazes nos locais a que se refere.”

 – Multa de 05 VRMs.

1.15) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 84 da LCM 376/2010:

“Art. 84. Fica vedado, no âmbito do Município, o uso de produtos químicos para fins de
limpeza de áreas públicas ou privadas.

§ 1º Será permitido o uso de agrotóxico da classe dos herbicidas, desde que acompanhado
de receituário agronômico, fora do perímetro urbano, para fins de cultivo agrícola.”

 – Multa de 05 VRMs até 100 m² de área atingida.

 – Multa de 20 VRMs de 101 a 300 m² de área atingida.

 – Multa de 40 VRMs de 301 a 600 m² de área atingida.

 – Multa de 60 VRMs de 601 a 900 m² de área atingida.

 – Multa de 80 VRMs de 901 a 1200 m² de área atingida.

 – Multa de 100 VRMs acima de 1200 m² de área atingida.

1.16) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 85 da LCM 376/2010:

“Art. 85. As áreas de preservação permanente, assim definidas em lei, deverão ter cobertura
de vegetação nativa.”

 – Multa de 10 VRMs a cada 100 m² de área atingida.

 – Acima de 10.000 m², utiliza-se o valor máximo do artigo (1000 VRMs).
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1.17) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 86 da LCM 376/2010:

“Art. 86. É proibido:

I  –  destruir  ou  danificar  vegetação  em  área  considerada  de  preservação  permanente,
mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção;

 – Estágio inicial herbáceo ou arbustivo – 100 VRMs por hectare;

 – Exóticas – 200 VRMs por hectare;

 – Estágio Inicial – 500 VRMs por hectare;

 – Estágio Médio – 1000 VRMs por hectare;

 – Estágio Avançado – 2000 VRMs por hectare;

 – Vegetação Primária – 4000 VRMs por hectare;

Obs: Se cortar área inferior a 01 (um) hectare, será realizado o cálculo proporcional,
não podendo ser inferior ao mínimo do artigo. Por exemplo, se for cortado 0,5 hectare
de estágio médio, o valor proporcional será de 500 VRMs.

II – cortar árvore em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da
autoridade competente;

 – 400 VRMs por hectare.

Obs: Se cortar área inferior a 01 (um) hectare, será realizado o cálculo proporcional,
não podendo ser inferior ao mínimo do artigo. Por exemplo, se for cortado 0,5 hectare,
o valor proporcional será de 200 VRMs.

III  –  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
urbano;

 – Se não provocou incêndio, multa de 70 VRMs e se provocou, multa de 700 VRMs.
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IV – cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada em ato do Poder
Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica
ou não, em desacordo com as determinações legais;

 – 40 VRMs por m³ (metro cúbico).

V  –  destruir,  danificar,  lesar  ou  maltratar,  por  qualquer  modo  ou  meio,  plantas  de
logradouros  públicos  ou  em área  privada,  particular  ou  alheia,  em desacordo  com as
determinações legais;

Exemplar
Nativo

Área Pública ou
Privada

Imune ao Corte APP ou Área
Especialmente

Protegida

G 200 VRMs

M 180 VRMs

P 160 VRMs

Exemplar
Nativo

Área Pública ou
Privada

Ameaçado de
Extinção

APP ou Área
Especialmente

Protegida

G 140 VRMs

M 120 VRMs

P 100 VRMs

Exemplar
Nativo

Área Pública ou
Privada

Imune ao Corte ------------------- G 200 VRMs

M 160 VRMs

P 100 VRMs

Exemplar
Nativo

Área Pública ou
Privada

Ameaçado de
Extinção

------------------- G 70 VRMs

M 60 VRMs

P 50 VRMs

Exemplar
Nativo

Área Pública ou
Privada

----------------- APP ou Área
Especialmente

Protegida

G 60 VRMs

M 50 VRMs

P 40 VRMs

Exemplar
Exótico

Área Pública ou
Privada

------------------ APP ou Área
Especialmente

Protegida

30 VRMs
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Exemplar
Nativo

Área Pública ou
Privada

------------------ ------------------- 25 VRMs

Exemplar
Exótico

Área Pública ------------------ ------------------ 15 VRMs

Poda drástica ou
causar danos

Área Pública ou
Privada

Exemplar
Nativo

------------------- 05 VRMs

Poda drástica ou
causar danos

Área Pública ou
Privada

Exemplar
Exótico

------------------- 05 VRMs

P = Pequeno Porte

M = Médio Porte

G = Grande Porte

VI – comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação,
sem licença ou registro da autoridade ambiental competente;

 – 40 VRMs por unidade comercializada ou utilizada.

VII – explorar área de reserva legal, florestas e formações sucessoras de origem nativa,
tanto  de  domínio  público  quanto  de  domínio  privado,  sem prévia  aprovação  do órgão
ambiental  competente  e  sem  a  adoção  de  medidas  técnicas  de  condução,  exploração,
manejo e reposição florestal;

 – Estágio inicial herbáceo ou arbustivo – 10 VRMs por hectare;

 – Exóticas – 20 VRMs por hectare ou fração, unidade, metro estéreo, quilo ou metro
cúbico;

 – Estágio Inicial – 30 VRMs por hectare ou fração, unidade, metro estéreo, quilo ou
metro cúbico;

 – Estágio Médio – 40 VRMs por hectare ou fração, unidade, metro estéreo, quilo ou
metro cúbico;
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 – Estágio Avançado – 50 VRMs por hectare ou fração, unidade, metro estéreo, quilo
ou metro cúbico;

 – Vegetação Primária – 50 VRMs por hectare ou fração, unidade, metro estéreo, quilo
ou metro cúbico.

VIII – desmatar, a corte raso, área de reserva legal;

 – 100 VRMs por hectare ou fração.

IX – promover o descapoeiramentos sem licença do órgão ambiental competente ou em desacordo
com o mesmo;”

 – Estágio inicial herbáceo ou arbustivo – 10 VRMs por hectare;

 – Estágio inicial arbóreo – 50 VRMs por hectare;

 – Estágio médio – 200 VRMs por hectare;

 – Estágio avançado – 300 VRMs por hectare;

 – Vegetação Primária – 400 VRMs por hectare;

Obs: Se for área inferior a 01 (um) hectare, será realizado o cálculo proporcional, não
podendo  ser  inferior  ao  mínimo  do  artigo.  Por  exemplo,  se  promovido  o
descapoeiramento de 0,5 hectares em estágio médio, o valor proporcional será de 100
VRMs.

1.18) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 87 da LCM 376/2010:

“Art. 87. A execução de medidas de saneamento básico domiciliar, residencial, comercial e
industrial, essenciais à proteção do meio ambiente, constitui obrigação do Poder Público,
da coletividade e do indivíduo, que, para tanto, no uso da propriedade, no manejo dos
meios  de  produção  e  no  exercício  de  atividade,  ficam  adstritos  ao  cumprimento  das
determinações legais, regulamentares, recomendações, vedações e interdições ditadas pelas
autoridades ambientais, sanitárias e outras competentes.”

 – Residências – 4 VRMs;
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 – Demais casos – 40 VRMs;

1.19) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 93 da LCM 376/2010:

“Art.  93.  A  coleta,  transporte,  tratamento  e  disposição  final  dos  resíduos  sólidos  de
qualquer espécie ou natureza processar-se-á em condições que não tragam malefícios ou
inconvenientes à saúde, ao bem-estar público ou ao meio ambiente.

§ 1º Ficam expressamente proibidos:

I – a deposição de resíduos sólidos em locais inapropriados, em área urbana ou rural;

 – Até 01 m³ – 5 VRMs;

 – Acima de 01 m³ até 10 m³ – 40 VRMs;

 – Acima de 10 m³ – 80 VRMs;

 – Em se tratando de resíduo perigoso – 80 VRMs;

 Obs: A análise é visual e aproximada.

II – a queima e a disposição final de resíduos de qualquer natureza ou espécie a céu aberto,
em locais fechados ou em caldeiras sem sistema de tratamento de particulados;

Madeira, papel, papelão e restos de vegetação – 05 VRMs;

Resíduos que cuja queima gere a emissão de gases tóxicos:

 – até 01 m³ – 20 VRMs;

 – Acima de 01 m³ até 10 m³ – 50 VRMs;

 – Acima de 10 m³ – 80 VRMs.

Obs: A análise é visual e aproximada.
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III – a utilização de resíduos sólidos in natura para alimentação de animais e adubação 
orgânica;

 – 05 VRMs.

IV – o lançamento de resíduos de qualquer natureza ou espécie em sistemas de drenagem
de águas pluviais;

 – Se resíduos orgânicos referente a restos de alimentos – 05 VRMs;

 – Se resíduo não perigoso – 40 VRMs;

 – Se resíduo perigoso – 80 VRMs.

V – o lançamento de águas servidas ou efluente cloacal em logradouros públicos;

 – Residência – 10 VRMs;

 – Pavilhão – 40 VRMs;

 – Prédio- 40 VRMs;

 – Condomínio – 80 VRMs.

VI – o banho em animais ou a lavagem de veículos nas zonas de balneários, represas,
fontes, arroios, piscinas ou espelhos d'água.

 – 10 VRMs por animal até o máximo de 80 VRMs.
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§ 2º É obrigatória a adequada coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos
de serviços de saúde e de resíduos perigosos, de acordo com a legislação em vigor.

 – 80 VRMs.

1.20) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 95 da LCM 376/2010:

“Art. 95. O lixo será coletado no passeio público fronteiriço ao imóvel, acondicionado em
recipiente  adequado,  devendo  ser  colocado  meia  hora  antes  da  passagem  do  veículo
coletor.

§ 1º As áreas atngidas pelo serviço de coleta de lixo automatzadas de carga laterals por sistema de
contêineress que serão delimitadas por meio de decretos não estão sujeitas à obrigação do caput
deste artgo.”

 – 04 VRMs – se o resíduo estiver acondicionado de forma correta;

 – 10 VRMs – se o resíduo estiver espalhado/extraviado;

 – 20 VRMs – se estiver gerando odores desagradáveis.

1.21) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 96 da LCM 376/2010:

“Art. 96. Os proprietários de imóveis devem mantê-los em perfeito estado de limpeza e
drenados, bem como o passeio público fronteiriço aos mesmos, não permitindo que sejam,
de qualquer forma, usados como depósito de resíduos, além de atender outras disposições
previstas em lei.”

 – 05 VRMs – até 01 m³ de resíduo;

 – 30 VRMs – acima de 01 m³ de resíduos;

 – 30 VRMs – imóveis e passeio público não drenados.

1.22) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 97 da LCM 376/2010:

Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Caxias do Sul Decreto nº 20.265/19, pg. 38 de 44

“Art. 97. Os condomínios residenciais e comerciais, os prédios com mais de 4 (quatro)
residências  ou  acima  de  3  (três)  pavimentos,  bem  como  as  indústrias  localizadas  no
perímetro  urbano  do  Município,  ficam  obrigados  a  instalar  e  manter  em  condições
adequadas, no passeio público, lixeiras para lixo orgânico e lixo seletivo.

§ 1º As áreas atingidas pelo serviço de coleta de lixo automatizada, de carga lateral, por
sistema de contêineres, que serão delimitadas por meio de Decreto, não estão sujeitas à
obrigação do caput deste artgo.”

 – 10 VRMs – prédios e condomínios residenciais;

 – 20 VRMs – prédios e condomínios comerciais;

 – 30 VRMs – indústrias.

1.23) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 98 da LCM 376/2010:

“Art. 98. O lixo séptico de hospitais, ambulatórios, casas de saúde, clínicas e consultórios
médicos e veterinários, bem como os restos de alimentos daqueles estabelecimentos que
servirem refeições, deverão ter destinação adequada, conforme determinado em lei.”

 – 100 VRMs para qualquer caso, devido a gravidade da infração.

1.24) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 99 da LCM 376/2010:

“Art.  99.  Executar pesquisa,  lavra ou extração de resíduos minerais sem a competente
autorização, permissão, concessão ou licença do órgão ambiental competente, ou, ainda,
em desacordo com a licença obtida:”

 – 120 VRMs por hectare ou fração.

1.25) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 100 da LCM 376/2010:

“Art.  100.  Produzirs  processars  embalars  importars  exportars  comercializars  fornecers  transportars
armazenars guardars ter em depósito ou usar produtos ou substâncias tóxicass perigosas ou nocivas
à saúde humana ou ao meio ambientes em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou
regulamento:”
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Se classificada como atividade potencialmente poluidora, remete-se a tabela do item 3)
deste Anexo.

Se não for classificada atividade potencialmente poluidora:

 – 40 VRMs até 01 m³ de produtos ou substâncias;

 – 40 VRMs + 10 VRMs por m³ adicional, acima de 01 m³ de produtos ou substâncias.

A análise pode ser visual e aproximada.

1.26) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 101 da LCM 376/2010:

“Art. 101. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do
território  do  Município,  estabelecimento,  obras,  atividades  ou  serviços  potencialmente
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando
as normas legais e regulamentos pertinentes:”

 – Casos referentes a falta de licenciamento ambiental, remete-se à tabela do item 3)
deste Anexo.

1.27) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 102 da LCM 376/2010:

“Art. 102. Disseminar doenças, pragas ou espécies que possam causar danos à agricultura,
pecuária, fauna, flora ou aos ecossistemas:”

 – Por  se  tratar  de  um  artigo  raramente  aplicado,  os  casos  serão  avaliados
individualmente.

1.28) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 103 da LCM 376/2010:

“Art. 103. Destruir ou alterar o aspecto de área de preservação permanente, definida em
lei, sem autorização da autoridade ambiental competente, ou em desacordo com a licença
concedida:”
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Nascente:

 – 800 VRMs até 500 m² de intervenção;

 – Acima de 500 m² – 800 VRMs + 3 VRM por m² adicional que ultrapassar os 500 m²

 – Adicional de 1000 VRMs se a infração atingiu o recurso hídrico.

Faixa marginal de curso d'água:

 – 800 VRMs até 2000 m² de intervenção,

 – Acima de 2000 m²:  – 800 VRMs + 1 VRM por m² adicional que ultrapassar os 2000
m².

Obs: Adicional de 5 VRM por metro linear, para os casos em que houver também a
descaracterização do recurso hídrico

Outras APPs:

 – 800 VRMs até 4000 m² de intervenção;

 – Acima de 4000 m² – 800 VRMs + 0,5 VRM por m² adicional que ultrapassar os
4000 m².                                                    

1.29) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 104 da LCM 376/2010:

“Art. 104. Alterar o aspecto ou a estrutura de edificações 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 obtida:”

 – Por  se  tratar  de  um  artigo  raramente  aplicado,  os  casos  serão  avaliados
individualmente.

1.30) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 105 da LCM 376/2010:

“Art. 105. Promover construção em solo não edifcávels ou no seu entornos assim considerado em
razão  de  seu  valor  paisagístcos  ecológicos  artstcos  turístcos  históricos  culturals  religiosos
arqueológicos  etnográfco ou  monumentals  sem autorização da autoridade competentes  ou em
desacordo com a licença concedida:”
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 – Por  se  tratar  de  um  artigo  raramente  aplicado,  os  casos  serão  avaliados
individualmente.

1.31) Tabela de fixação da multa referente à infração ao artigo 106 da LCM 376/2010:

“Art.  106.  Possuir,  invadir  ou usar,  de qualquer  forma,  áreas  públicas  municipais  sem
autorização do Poder Público Municipal:”

 – 2 VRMs por m², até o limite máximo de 1.000 VRMs, respeitando-se o mínimo do
artigo.

2) Fixação dos valores de multa para a infração ao artigo 66, inciso II, do Decreto Federal
6514/2008.

“Art.  66.  Construir,  reformar,  ampliar,  instalar  ou  fazer  funcionar  estabelecimentos,
atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou
potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes,
em desacordo  com a  licença obtida  ou  contrariando as  normas  legais  e  regulamentos
pertinentes:”

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem:

II – deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental.

Não entrega de planilhas trimestrais de resíduos:

 – se a atividade não gera resíduos perigosos, utiliza-se o mínimo do artigo;

 – se a atividade é geradora de resíduos perigosos, remete-se à tabela do item 3) deste
Anexo.

Deixar de compensar área de preservação:

 – 1000 VRMs por hectare, sendo realizado o cálculo proporcional para as frações de
hectare, respeitando-se o valor mínimo do artigo.;

Deixar de realizar RFO (Reposição Florestal Obrigatória):

 – Se for por meio de doação – 1 VRM por muda, não podendo ser inferior ao mínimo
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do artigo;

 – Se for por meio de plantio – 3 VRMs por muda, não podendo ser inferior ao mínimo
do artigo;

 – Se for por meio de outro método – 1000 VRMs por hectare,  sendo realizado o
cálculo  proporcional  para  as  frações  de  hctare,  respeitando-se  o  valor  mínimo  do
artigo.

Para os demais casos, fica a cargo do fiscal a fixação do valor de multa, com a devida
justificativa.

3)  Fica  criada,  para  graduação  da  penalidade  de  multa  simples,  a  Tabela  de  Proporção
Específica, a ser utilizada para as infrações aos artigos 36, 38, 40, 43, 44, 50, 100 e 101 da
Lei Complementar Municipal 376, de 22 de dezembro de 2010, conforme segue:

PORTE DA EMPRESA OU ATIVIDADE

POTENCIAL POLUIDOR Mínimo Pequeno Médio Grande Excepcional

Baixo 1 2 3 4 5

Médio 3 4 6 8 10

Alto 5 6 9 12 15

Quando  caracterizada  uma  atividade  potencialmente  poluidora,  passível  de
licenciamento ambiental, utiliza-se a tabela acima, multiplicando-se o valor mínimo previsto
no artigo com o número correspondente ao cruzamento do porte com o potencial poluidor.
Por exemplo, se for classificada uma atividade de médio porte e alto potencial poluidor, o
número correspondente do cruzamento da tabela é o 9.

4) A multa simples será aumentada, após cumpridos os itens 1) e 2), conforme segue:

4.1) Em 50%, quando a infração conflitar com planos de preservação ambiental da área
onde está localizada ou for realizada a atividade;

4.2) Em 500%, quando a infração gerar dano efetivo ou potencial à saúde pública ou pôr em
risco a segurança da população;

4.3) Em 100%, quando a infração contribuir para a violação de padrões de emissão e da
qualidade ambiental em vigor;

4.4) Em 500%, quando a infração degradar os recursos de águas subterrâneas;
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4.5) Em 300%, quando a infração interferir substancialmente na manutenção dos recurso
hídricos ou na qualidade das águas superficiais e subterrâneas;

4.6) Em 100 %, quando a infração prejudicar os sistemas de saneamento;

4.7) Em 100 %, quando a infração causar o intensificar a erosão dos solos;

4.8) Em 500%, quando a infração expuser pessoas ou estruturas aos perigos de eventos
geológicos;

4.9) Em 50 %, quando a infração ocasionar distúrbios por ruídos;

4.10) Em 100 %, quando a infração afetar substancialmente espécies da fauna e flora nativas
ou em vias de extinção, ou degradem seus habitats naturais;

4.11)  Em  300%,  quando  a  infração  interferir  substancialmente  no  deslocamento  de
quaisquer espécies migratórias;

4.12) Em 100%, quando a infração induzir a um crescimento ou concentração anormal da
população animal ou vegetal.

4.13) Em 10% quando o agente cometer a infração para obter vantagem pecuniária;

4.14) Em 10%, quando o agente coagir outrem para a execução material da infração;

4.15)  Em 10%,  quando o agente  cometer  a  infração afetando ou expondo a  perigo,  de
maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;

4.16) Em 10%, quando o agente cometer a infração concorrendo para ocasionar danos à
propriedade alheia;

4.17)  Em  10%,  quando  o  agente  cometer  a  infração  atingindo  área  de  unidade  de
conservação ou área sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;

4.18) Em 10%, quando o agente cometer a infração atingido áreas urbanas ou quaisquer
assentamentos humanos;

4.19) Em 10%, quando o agente cometer a infração em período de defesa à fauna;

4.20) Em 10%, quando o agente cometer a infração em domingos ou feriados;

4.21) Em 10%, quando o agente cometer a infração à noite;

4.22) Em 10%, quando o agente cometer a infração em épocas de seca ou inundações;

4.23) Em 50%, quando o agente cometer a infração com o emprego de métodos cruéis para
o abate ou a captura de animais;

4.24) Em 10%, quando o agente cometer a infração mediante fraude ou abuso de confiança;

4.25) Em 10%, quando o agente cometer a infração mediante abuso do direito de licença,
permissão ou autorização ambiental;

4.26) Em 10%, quando o agente cometer a infração no interesse de pessoa jurídica mantida,
total ou parcialmente, através de verbas públicas, ou beneficiada por incentivos fiscais;

4.27)  Em  10%,  quando  o  agente  cometer  a  infração  atingindo  espécies  ameaçadas  de
extinção, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;

4.28) Em 10%, quando o agente cometer a infração facilitada por funcionário público no
exercício regular de suas funções;
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4.29) Em 10%, quando o agente cometer a infração em área de preservação permanente ou
especialmente protegida, excetuando-se às infrações ao artigo 103 da Lei Complementar
Municipal 376, de 22 de dezembro de 2010.

4.30)  Em 100%,  quando  o  auto  de  infração  prever  as  penalidades  de  multa  simples  e
advertência, não sendo sanadas as irregularidades no prazo estabelecido na advertência.
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