
LEI MUNICIPAL 1.136/2009,  DE 28 DE JULHO DE 2009 

 

  

Dispõe sobre a Política de Meio Ambiente do 

Município de Faxinalzinho e dá 0utras 

Providências.  

 

O PREFEITO DE FAXINALZINHO , Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica FAZ SABER que a Câmara 

de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI: 

 

Título I 

Da política do Meio Ambiente do Município de Faxinalzinho 

Capítulo I 

Das Disposições preliminares 

 

Art. 1°  - Esta lei dispõe sobre a política do Meio Ambiente do Município de 

FAXINALZINHO , sua elaboração, implementação e acompanhamento, instituindo 

princípios, fixando objetivos e normas básicas para a proteção do meio ambiente e melhoria 

da qualidade de vida da população.  

Art. 2° - Para elaboração, implementação e acompanhamento crítico da política do 

Meio Ambiente do Município de FAXINALZINHO , serão observados os seguintes 

princípios fundamentais: 

I - Multidisciplinariedade no trato das questões ambientais; 

II - Participação comunitária; 

II - Compatibilização com as políticas do Meio Ambiente Federal e Estadual; 

III - Unidade de política e na sua gestão, sem prejuízo da descentralização de ações; 

V - Compatibilização entre as políticas setoriais e as demais ações de governo; 

VI - Continuidade, no tempo e no espaço das ações básicas de gestão ambiental; 

VIII - A obrigatoriedade da reparação dó dano ambiental, independente de outras 

sanções civis e penais.  

 



Capitulo II 

 

DO INTERESSE LOCAL 

 

Art. 3°  - Para o cumprimento no disposto no Art. 30, da Constituição Federal, no que 

concerne ao Meio Ambiente, considera-se como de interesse local: 

I - O estimulo cultural à adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e 

econômicas não prejudiciais ao Meio Ambiente; 

II - A adequação das atividades do Poder Público e sócio - econômicas, rurais e 

urbanas, às imposições do equilíbrio ambiental e dos ecossistemas naturais onde se inserem; 

III- Dotar obrigatoriamente o Plano Diretor da cidade de normas relativas ao 

desenvolvimento urbano que levem em conta a proteção ambiental;  

IV - A utilização adequada do espaço territorial e dos recursos hídricos e minerais, 

destinados para fins urbanos e rurais, mediante uma criteriosa definição do uso e ocupação, 

normas de projetos, implantação, construção e técnicas ecológicas de manejo, conservação e 

preservação bem como de tratamento e disposição final de resíduos  e efluentes de qualquer 

natureza;  

V - Diminuir os níveis de poluições atmosféricas, hídricas, sonoras, estéticas e do solo; 

VI - Estabelecer normas de segurança no tocante ao armazenamento, transporte e 

manipulação de produtos, materiais e resíduos tóxicos ou perigosos; 

VII - A criação de parques, reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambienta e 

as de relevante interesse ecológico e turístico, entre outros; 

VIII - Exercer o poder de política em defesa da flora e da fauna e estabelecer política de 

arborização para o Município, com a utilização de métodos e normas de poda que evitem a 

mutilação das árvores, no espaço visual e estético; 

IX - A recuperação dos arroios e matas ciliares; 

X - A garantia de crescentes níveis de saúde ambiental das coletividades humanas e dos 

indivíduos, inclusive através do provimento de infra-estrutura sanitária e de condições de 

salubridade das edificações, vias e logradouros públicos; 

XI - Proteger os patrimônios artísticos, históricos, estéticos, arqueológicos, 

paleontológicos, espeleológico e paisagístico do Município; 



XII - Exigir a prévia autorização ambiental municipal para a instalação ou ampliação de 

atividades, que de qualquer modo possam influenciar o meio ambiente, mediante a 

apresentação de análise de risco e estudo de impacto ambiental, quando necessário e a critério 

da autoridade ambiental municipal;  

XIII - Incentivar estudos objetivando a solução de problemas ambientais, bem como a 

pesquisa e o desenvolvimento de produtos. Modelos e sistemas de significativo interesse 

ecológico.  

XIV – Estabelecer políticas de controle da erosão, uso, manejo e conservação dos solos 

agrícolas. 

Capitulo III 

 

DA AÇÃO DO MUNICIPIO DE FAXINALZINHO 

 

Art.4° -  Ao Município de FAXINALZINHO,  no exercício de suas competências 

constitucionais e legais, relacionadas com o Meio Ambiente, incumbe mobilizar e coordenar 

suas ações e recursos humanos, financeiros, materiais, técnicos e científicos, bem como a 

participação da população, na consecução dos objetivos e interesses estabelecidos nesta lei, 

devendo: 

I - Planejar e desenvolver ações de autorizações, promoção, proteção, conservação, 

preservação, recuperação, reparação, vigilância e melhoria de qualidade ambiental;  

II - Definir e controlar a ocupação e uso dos espaços territoriais de acordo com suas 

limitações e condicionantes ecológicas e ambientais; 

III . Elaborar e implementar o plano municipal de proteção ao meio ambiente; 

IV - Exercer o controle da poluição ambiental; 

V - Definir áreas prioritárias de ação governamental relativa ao meio ambiente, visando 

a preservação e melhoria da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 

VI - Identificar, criar e administrar unidades de conservação e de outras áreas 

protegidas para a proteção de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos 

genéticos e outros bens e interesses ecológicos estabelecendo normas de suas competência a 

serem observadas nestas áreas.  



VII - Estabelecer diretrizes especificadas para a proteção de mananciais hídricos, 

através de planos de uso e ocupação de áreas de drenagem de bacias e sub-bacias 

hidrográficas; 

VIII - estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental para aferição e 

monitoramento de níveis de poluição do solo, poluição atmosférica, hídrica e sonora, dentre 

outros; 

IX - Estabelecer normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 

X - Fixar normas de automonitoramento, padrões de emissão e condições de 

lançamento para resíduos e efluente de qualquer natureza; 

XI - Conceder lideranças, autorizações e fixar limitações administrativas relativas ao 

Meio Ambiente; 

XII - Implantar sistema de cadastro e informações sobre o Meio Ambiente; 

XIII - Promover a conscientização pública para a proteção do Meio Ambiente e a 

Educação Ambiental como processo permanente, integrado e multidisciplinar, em todos os 

níveis de ensino, formal e informal, em todos os níveis de ensino, formal e informal; 

XIV - Incentivar o desenvolvimento, a produção e instalação de equipamentos e a 

criação, absorção e difusão de tecnologia compatíveis com a melhoria da qualidade ambiental; 

XV - Implantar e operar o sistema de monitoramento ambiental municipal; 

XVI - Garantir a participação comunitária no planejamento, execução e vigilância das 

atividades que visem à proteção, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental; 

XVII - Regulamentar e controlar a utilização de produtos químicos em atividades 

agrossilvopastoris, industriais e de prestação de serviços; 

XVIII - Incentivar colaborar e participar de planos de ação de interesse ambiental em 

nível  federal, estadual e regional, através de ações comuns, acordo, consórcio e convênios;  

XIX - Executar outras medidas consideradas essenciais à conquista e a  manutenção de 

melhores níveis de qualidade ambiental; 

XX - Garantir aos cidadãos o livre acesso à informações e dados sobre questões 

ambientais do município.  

Art. 5° - Não será permitida a instalação de usinas nucleares e o armazenamento de 

seus resíduos no Município de FAXINALZINHO . 



 § único - O transporte de resíduos nucleares, através do Município de 

FAXINALZINHO  deverá obedecer às normas estabelecidas pelo Conselho Municipal do 

Meio Ambiente.  

 

Titulo II 

 

'DO MEIO AMBIENTE 

 

Capitulo I 

 

DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

 

Art.6°-  O Meio Ambiente é patrimônio comum da coletividade, bem de uso comum do 

povo, e sua proteção é dever do Município de todas as pessoas e entidades que, para tanto, no 

uso da propriedade, no manejo dos , meios de produção e no exercício de atividades, deverão  

respeitar as limitações administrativas e demais determinações estabelecidas pelo Poder 

Público, com vistas a assegurar um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, para as 

presentes e futuras gerações.  

Art. 7°-  Compete ao Órgão Ambiental Municipal, além das atividades que lhe são 

atribuídas. Lei Municipal implementar os objetivos e instrumentos das políticas do Meio 

Ambiente do Município de FAXINALZINHO .  

     § 1º - Com a finalidade de proteger o Meio Ambiente, o Departamento de Meio 

Ambiente: 

I - Proporá e executará, direta e indiretamente, a política ambiental do município de 

FAXINALZINHO ; 

II - Coordenará ações e executará planos, programas projetos e atividades de proteção 

ambiental; 

III - Estabelecerá as diretrizes de proteção ambiental para as atividades de proteção 

ambiental; 

IV - Identificará, implantará e administrará unidades de conservação e outras áreas 

protegidas, visando a proteção de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos 



genéticos e outros bens e interesses ecológicos, estabelecendo normas a serem observadas 

nestas áreas; 

V - Estabelecerá diretrizes específicas para a produção dos mananciais e participará da 

elaboração de planos de ocupação de áreas de drenagem de bacias ou sub-bacias 

hidrográficas; 

VI - Assessorará a administração na elaboração e revisão no planejamento local, 

quanto aos aspectos ambientais, controle de poluição, expansão urbana e propostas para a 

criação de novas unidades de conservação e de outras áreas protegidas; 

VII - Participará do zoneamento e de outras atividades de uso e de ocupação do solo; 

VIII - Aprovará e fiscalizará a implantação de regiões, setores e instalações para fins 

industriais parcelamento de qualquer natureza, bem como quaisquer atividades que utilizem 

recursos ambientais renováveis; 

IX - Autorizará, de acordo com a legislação vigente, o corte e a exploração racional ou 

quaisquer outras alterações da cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada; 

X - Exercerá a vigilância municipal ambiental e o poder da policia; 

XI - Promoverá, a vigilância em conjunto com os demais órgãos competentes, o 

controle da utilização, armazenamento e transporte de produtos perigosos e tóxicos; 

XII - Participará da promoção de medidas adequadas á preservação do patrimônio  

arquitetônico, urbanístico, histórico, cultural, arqueológico e espaleológico;  

XIII - Autorizará, sem prejuízo  de outras licenças cabíveis, o cadastramento e a 

exploração de recursos minerais; .  

XV - Acompanhará e fornecerá instruções para análise dos estudos de impactos 

ambientais e análises de risco, realizados pela autoridade competente cujas atividades venham 

a se instalar no município; 

XVI - Concederá a licença ambiental para a implantação das atividades sócio-

econômicas utilizadores de recursos ambientais; 

XVII - Implantará sistema de documentação e informática, bem como os serviços de 

estatística, cartografia básica e temática, e de editoração técnica relativa ao Meio Ambiente; 

XVIII - Elaborará e divulgará anualmente o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente 

do município; 



XIX - Exigirá a análise de risco ou de estudo de impacto ambiental para o 

desenvolvimento de atividades sócio-econômicas, pesquisas, difusão e implantação de 

tecnologias que de qualquer modo possam degradar o Meio Ambiente.  

 § 2º - As atribuições previstas neste artigo não excluem outras necessárias à proteção 

ambiental e serão exercidas sem prejuízo de outros órgãos ou entidades competentes.  

 

Capitulo II 

 

DO USO DO SOLO 

 

Art. 8° - Os planos, públicos ou privados, de uso de recursos naturais do Município de 

FAXINALZINHO , bem como os de uso, ocupação e parcelamento do solo, devem respeitar 

as necessidades do equilíbrio ecológico e as diretrizes e normas de proteção ambiental.  

§ único - No caso de utilização de recursos naturais como cascalheiras pedreiras, 

saibreiras, calcário, a Prefeitura Municipal exigirá um depósito prévio de caução, com o 

objetivo de garantir a recuperação das áreas exploradas, conforme regulamentação a ser 

expandida.  

Art. 9° - Na análise de projetos de uso, ocupação e parcelamento do solo, o Município, 

no âmbito de sua competência, deverá manifestar-se, dentre outros, necessariamente sobre os 

seguintes aspectos: 

I - Uso proposto, densidade de ocupação, desempenho de assentamento e 

acessibilidade; 

II - Reserva de áreas verdes e proteção de interesse arquitetônica, urbanística, 

paisagística, espeleológico, histórico, cultural e ecológico; 

III - Utilização de áreas com declividade igual ou superior a 30 % (trinta por cento), 

bem como de terrenos alagadiços ou sujeito a inundações; 

IV - Saneamento de áreas afetadas com material nocivo a saúde; 

V - Proteção do solo onde o nível de poluição local impeça condições sanitárias 

mínimas; 

VI - Proteção do solo, da fauna, da cobertura vegetal e das águas superficiais, 

subterrâneas, fluentes, emergentes e reservadas;  

VII - Sistema de abastecimento de água; 



VIII - Coleta, tratamento e disposição final de esgoto e resíduos sólidos; 

IX - Viabilidade geotécnica.  

Art.10° - Os projetos de parcelamento do solo deverão estar aprovados pelo Município, 

para efeitos de instalação e ligação de serviços de utilidade pública, bem como para o registro 

no Cartório de Registro de Imóveis.  

 § 1º - o registro em Cartório de Registro de Imóveis só poderá ser realizado após o 

julgamento pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, dos recursos interpostos contra as 

decisões, nos quais deverão ser definitivamente julgados no prazo mínimo de 90 (noventa 

dias), a partir da data de sua interposição. 

§ 2º - As atribuições previstas neste artigo não excluem outras, necessárias à 

aprovação dos projetos de parcelamento do solo e serão exercidas sem prejuízo  das de outros 

órgãos ou entidades competentes.  

 

Capitulo III 

 

DO CONTROLE DA POLUIÇÃO 

 

Art. 11° - É vedado o lançamento no Meio Ambiente de qualquer forma de matéria, 

energia, substância ou mistura de substância, em qualquer estado físico, prejudiciais ao ar 

atmosférico, às águas, à fauna e a flora, ou que possam torná-lo: 

I – Impróprio nocivo ou ofensivo à saúde; 

II - Inconveniente inoportuno ou incomodo ao bem-estar público; 

III - Danoso aos materiais prejudicial ao uso, gozo e segurança da propriedade, bem 

como ao funcionamento normal das atividades da coletividade.  

§ único - O ponto de lançamento em cursos hídricos, de qualquer efluente originário de 

atividade utilizador de recursos ambientais, será obrigatoriamente situado a montante de 

captação de água, do mesmo corpo d'água utilizado pelo agente de lançamento.  

Art.12°- Ficam sob o controle do Município as atividades industriais, comerciais, de 

prestação de serviços e outras fontes de qualquer natureza que produzam ou possam produzir 

alterações adversas às características do Meio Ambiente.  



Art.13°- Caberá à área ambiental municipal determinar a realização do estudo prévio de 

análise de risco ou de impacto ambiental para a instalação e operação de atividade que, de 

qualquer modo possa degradar o meio ambiente.  

Art.14°- A construção, instalação, ampliação, e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetivos ou potencialmente 

poluidores, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento da área ambiental municipal , sem 

prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.  

Art.15°- Os estabelecimentos e todos os responsáveis pelas atividades previstas no 

Artigo anterior são obrigados a implantar sistemas de tratamento de efluentes e promover 

todas as demais medidas necessárias para prevenir ou corrigir os inconvenientes e danos 

decorrentes da poluição.  

§ único - Todos os resultados das atividades de automonitoramento deverão ser 

comunicados a área ambiental municipal, conforme cronograma estabelecido. .  

Art.16° - No exercício do controle a que se referem os Artigos 12 e 14, desta lei, a área 

ambiental municipal, sem prejuízos de outras medidas, expedirá as seguintes licenças 

ambientais: 

I - Licença Prévia (LP), (na fase preliminar de) planejamento do empreendimento, 

contendo requisitos básicos a serem atendidos nas etapas de localização, instalação e 

operação; 

II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as 

especificações constantes do projeto aprovado.  

III - Licença de Operação (LO) autorizando, após as verificações necessárias, o início 

da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de 

acordo com o previsto na licença prévia e de instalação. 

§ 1º - A Licença Prévia será concedida quando a atividade for desconforme com os 

planos federais e municipais de uso e ocupação do solo, ou quando em virtude de suas 

repercussões ambientais, seja incompatível com os usos e características ambientais do local 

proposto ou suas adjacências.  

§ 2° - A Licença de Instalação deverá ser requerida no prazo de até 01 (um) ano a 

contar da data da expedição da licença Prévia, sob pena de caducidade desta.  



§ 3° - A Licença de Operação deverá ser renovada anualmente, observada a legislação 

vigente à época da renovação. 

§ 4° - No interesse da política do Meio Ambiente, o Departamento de Meio Ambiente, 

durante a vigência das licenças de que trata este artigo, poderá determinar a realização de 

auditoria  técnica no empreendimento.  

 

Art.17º- A remessa de resíduos sólidos, seja terra, fertilizantes ou agrotóxicos nas 

estradas, lagos e rios, originadas de lavouras onde, de acordo com a cultura implantada, não 

ocorre o melhor manejo para a preservação ambiental, é considerada atividade degradante e 

poluente ao Meio Am,biente. 

Art.18°- As atividades referidas nos artigos 12 e 14 desta Lei, existentes à data da 

publicação desta Lei, e ainda não licenciadas, deverão ser registradas na área ambiental 

municipal, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, para fins de obtenção da Licença de 

Operação. 

 

Capítulo IV 

 

DO SANEAMENTO BÁSICO E DOMICILIAR 

 

Art.19°-  A promoção de medidas de saneamento básico e domiciliar residenciais 

comercial e industrial, essencial 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 atividades, ficam adstritos a cumprir determinações 

legais e regulamentares e as recomendações, vedações e interdições ditadas pelas autoridades 

ambientais, sanitárias e outras competentes.  

Art.20°-  Os serviços de saneamento básico, tais como os de abastecimento de água, 

drenagem pluvial, coleta, tratamento e disposição final de esgoto e de lixo, operados por 

órgãos e entidades de qualquer natureza, estão sujeitos ao controle da área ambiental 

municipal, sem prejuízo daquele exercido por outros órgãos competentes, devendo observar o 

disposto nesta Lei, seu regulamento e normas técnicas.  



§ único - A construção, reforma, ampliação e operação de sistema de saneamento 

básico, dependem de prévia aprovação dos respectivos projetos, pela área ambiental 

municipal.  

Art. 21°- É obrigação do proprietário do imóvel a execução de adequadas instalações 

domiciliares de abastecimento, armazenamento, distribuição e esgotamento de água, cabendo 

a usuário do imóvel a necessária conservação.  

Art. 22°- Os esgotos sanitários deverão ser coletados, tratados e receber destinação 

adequada, de forma a se evitar contaminação de qualquer natureza.  

Art. 23°- É obrigatórias a existência de instalações sanitárias adequadas nas 

edificações, dotadas de fossa séptica, filtro anaeróbico, caixa de gordura e fossa ou vala 

sumidouro.  

§ único - Quando não existir rede coletora de esgotos, as medidas adequadas ficam 

sujeitas a aprovação da área ambiental municipal, sem prejuízo  de outros órgãos, que 

fiscalizará a sua execução e manutenção, sendo vedado o lançamento de esgotos 'In natura" a 

céu aberto ou na rede de pluviais.  

Art. 24°- A coleta, tratamento, e disposição final do lixo processar-se-ão em condições 

que não tragam maléficos ou inconvenientes à saúde, ao bem-estar publico ou ao Meio 

Ambiente.  

§ Primeiro - Fica expressamente proibido: 

I - A deposição indiscriminada de lixo em locais inapropriados, em áreas urbanas ou 

rurais; 

II - A incineração e a disposição final de lixo a céu aberto; 

III – A utilização de lixo”In natura” para alimentação de animais e adubação orgânica; 

IV - O lançamento de lixo em águas de superfície, sistemas de drenagem de águas 

pluviais, poços, cacimbas, e áreas erodidas.  

§ Segundo - Os resíduos sólidos, portadores de agentes patogênicos, inclusive os de 

serviços de saúde (hospitalares, laboratoriais, farmacológicos e os resultantes de postos de 

saúde), assim como alimentos ou produtos contaminados, deverão ser adequadamente 

acondicionados e conduzidos por transporte especial, nas condições estabelecidas pela área 

ambiental municipal, podendo ser incinerados no local da deposição final, (desde que 

atendidas as especificações) determinadas pela legislação vigente.  

 



Capitulo V 

 

DOS RESIDUOS TOXICOS OU PERIGOSOS 

 

Art. 25°- O Poder Público Municipal suplementará a fiscalização do Estado e da União 

quanto ao licenciamento, fabricação, comercialização, transporte e emprego de produtos 

tóxicos, agroquímicos, inflamáveis, explosivos e radioativos no Município.   

 

Art. 26º-   As pessoas físicas ou jurídicas que produzam ou comercializem substâncias 

e produtos tóxicos, agroquímicos, inflamáveis, explosivos e radioativos, devem ser 

cadastradas e licenciadas pela Prefeitura, independentemente de outras exigências Estaduais 

ou Federais. 

§ 1º - A armazenagem de produtos constantes do artigo anterior deve ser feita de acordo 

com as normas da ABNT ( Associação Brasileira de Normas Técnicas), ficando sujeitas ao 

licenciamento da Prefeitura Municipal e pelos órgãos de segurança do Estado. 

§ 2º – É proibida a armazenagem dos produtos constantes do Artigo 25 em locais de 

circulação pública e em prédio residenciais, salvo em locais adequados e distantes de produtos 

de consumo humano e animal. 

§ 3º - A manipulação e aplicação dos produtos constantes do Artigo 25 deverá ser feita 

com a utilização de equipamentos de proteção. 

Art.27°- As embalagens dos produtos constantes do Artigo 5 e suas sobras são de 

responsabilidade do usuário que deverá providenciar sua destinação final em local adequado e 

licenciado pelo Órgão Municipal ou Estadual, sendo vedado deposição no Município as que 

forem provenientes de outros municípios, salvo na hipótese de convenio. 

§ 1º - Os responsáveis pelos estabelecimentos agrícolas e outros que utilizam produtos 

constantes no Artigo 25, devem efetuar a tríplice lavagem e indicar ao Departamento de Meio 

Ambiente, o local onde as embalagens utilizadas ficarão armazenadas até a destinação final. 

Poderá ser na própria propriedade ou deposito comunitário, mas dento das condições técnicas 

recomendadas pelo Poder Público. 

§ 2º - Proprietário e arrendatário são co-responsáveis nas infringência à Legislação 

Ambiental. 



§ 3º - As empresas e pessoas abrangidas pelo Artigo 25 devem comunicar a cada 03 

(três) meses ao Departamento de Meio Ambiente, as quantidades vendidas, embalagens 

retornadas e saldo a devolver por adquirente, sendo co-responsáveis pelo descumprimento 

destas normas. 

Art. 28°- O transporte dos constantes do Artigo 25 só será permitido no Município em 

veículos licenciados para essa finalidade, de acordo com as normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

Art. 29°- Fica expressamente proibido: 

I- A realização de explosões, implosões e dinamitações sem o licenciamento 

  prévio da Prefeitura e o acompanhamento de técnico habilitado; 

II-  Queimar fogos de artifício, bombas, buscapés, morteiros e outros fogos que 

tragam riscos às pessoas nos logradouros públicos; 

III-  Fazer fogos ou armadilhas com armas de fogo; 

IV-  Energizar cercas, grades e outras instalações metálicas no perímetro urbano 

V- Soltar balões à combustão. 

§ Único – A proibição de que trata o inciso II poderá ser suspensa mediante licença do 

Município, em dias de regozijo público ou festividade tradicional de caráter tradicional 

desde que tenha sua regulamentação de acordo com as normas de segurança. 

 

Capítulo VI 

 

DAS CONDIÇOES AMBIENTAIS DAS EDIFICAÇÕES 

 

Art. 30°. As edificações deverão estabelecer aos requisitos sanitários de higiene e 

segurança, indispensáveis à proteção da saúde e ao bem-estar das pessoas em geral, a serem 

estabelecidos no regulamento desta Lei, e em normas técnicas estabelecidas pelo Conselho 

Municipal do Meio Ambiente.  

Art. 31°- A área ambiental municipal, conjuntamente com a Secretaria Municipal do 

Planejamento Urbano, fixará normas para a aprovação de projetos de Edificações públicas e 

privadas, objetivando a economia de energia elétrica para climatização, iluminação e 

aquecimento de água.  



Art. 32° - Sem prejuízo de outras licenças exigidas na legislação em vigor, estão 

sujeitos à aprovação da área ambiental municipal, o projeto de construção, reforma e 

ampliação de edificações destinadas à: 

 I - Manipulação, industrialização, armazenamento e comercialização de produtos 

químicos e farmacêuticos; 

 II - Atividades que produzam resíduos de qualquer natureza, que possam contaminar 

pessoas e poluir o Meio Ambiente; 

 III - Indústrias de qualquer natureza; 

 IV - Espetáculo ou diversões públicas, quando produzam resíduos.  

Art. 33º- Os proprietários e possuidores de edificações ficam obrigados a executar as 

obras determinadas pelas autoridades ambientais e sanitárias, visando ao cumprimento das 

normas vigentes.  

Art. 34º- Os locais de velório e cemitérios obedecerão as normas ambientais e 

sanitárias, aprovadas pela área ambiental municipal, no que se refere a localização, 

construção, instalação e funcionamento.  

 

Capitulo VII 

 

Da Proteção dos Recursos Naturais 

 

Secção I – Da Proteção da Vegetação 

 

 Art. 35º. A vegetação nativa do Município e as demais formas de vegetação de 

utilidade reconhecida, de domínio público ou privado, são considerados bens de interesse 

comum a todos e ficam sob a proteção do Município, sendo seu uso, manejo e proteção 

regulados por esta Lei e pela legislação em vigor. 

 Art. 36º. Não é permitido o uso das Áreas de Preservação Permanente (APP’s) para 

atividades degradadoras do meio ambiente, sendo somente permitids atividades compatíveis 

com a preservação dessas, tais como a pesquisa e a Educação ambiental, dentro dos limites 

constantes em projetos aprovados pelo Órgão Ambiental Municipal competente.  

 Art. 37º. O plantio e a preservação de árvores de qualquer espécie, nos passeios, vias e 

logradouros públicos da cidade é de controle do Poder Público Municipal. 



 Art. 38º. A poda, quando autorizada, deverá obedecer a critérios fornecidos pelo 

Órgão Ambiental do Município. 

 Art. 39º. O corte de árvores nos passeios, vias e logradouros públicos do perímetro 

urbano, somente será efetuado pelo Município ou por esse autorizado, quando: 

 I – Comprovadamente as raízes estiverem causando danos as calçadas, muros, 

fundações, pavimentações e peredes; 

 II – Necessárias à realização de obras públicas ou visibilidade dos motoristas; 

 III- Tratar-se de espécies inadequadas ou que pelo seu porte elevado estiverem 

prejudicando a rede elétrica, obstruindo a via pública; 

 IV – O tronco ou as raízes estiverem desvitalizados. 

 § 1º - Se a remoção da árvore causar danos ao patrimônio público, caberá ao 

permissionário do corte ressarcir os danos ao erário público municipal. 

 § 2º - Quando da concessão da licença para o corte, o Município exigirá o plantio se 

15 (quinze) mudas por árvore cortada, fazendo o replantio das que eventualmente não 

sobreviverem. 

 Art. 40º- O corte de árvores nativas localizadas em terrenos urbanos, de propriedade 

privada, dependerão igualmente de autorização do Poder Público Municipal, conforme 

legislação Estadual e Federal em vigor 

 § 1º - A autorização de que trata o “caput” do artigo, somente Será concedida nas 

seguintes hipóteses: 

I- Constituírem-se em risco iminente de tombamento sobre pessoas ou 

benfeitorias; 

 II-       Danificarem muros, fundações ou qualquer construção; 

II-  Localizarem-se em local predestinado à construção ou edificação ou 

arruamento. 

§ 2º - Somente será autorizado o corte, no caso do inciso III, mediante apresentação de 

planta da edificação ou construção, preservando no mínimo 20% (vinte por cento) das 

árvores. 

 § 3º- Poderá o Município proceder a derrubada de árvores que estejam ameaçando a 

integridade ou patrimônio de terceiros. 

 

 



 Art. 41º- Fica proibido: 

 I- Atear fogo em florestas, restevas de lavouras, pastagens, campos nativos e demais 

formas de vegetação; 

 II- O corte de corticeiras, figueiras e outras espécies protegidas por Lei Estadual e 

Federal; 

 III- A colocação de pregos, arames ou outros objetos nas árvores dos logradouros 

públicos, qualquer que seja o objetivo;  

 IV- A pintura para fins embelezamento, dos troncos de árvores dos logradouros 

públicos, salvo para fins de conservação das mesmas; 

 V- O corte de árvores ou cultivo de terras nas margens dos rios, em faixas marginais, 

cuja largura está definida no Artigo 50 desta Lei; 

 VI- Produzir plantas ou animais geneticamente modificados, salvo com autorização 

especifica expressa em Lei ou Decreto do Poder Executivo Municipal desde que, 

comprovadamente, não coloquem em risco a saúde,o Meio Ambiente e a renda do agricultor; 

 VII- Comercializar no Município, alimentos resultantes de organismos geneticamente 

modificados sem especificar claramente no rótulo esta característica, salvo atender requisito 

do inciso anterior. 

 § Único. Poderá haver manejo florestal nas áreas de preservação permanente (APP’s) 

em caso de ser indispensável para a melhoria do desenvolvimento das árvores ou vegetação e 

com autorização do órgão ambiental do Município. 

 Art. 42º- Qualquer árvore poderá ser declarada imune ao corte por ato do Poder 

Público Municipal,mesmo as localizadas em terrenos privados, por sua raridade, porte, beleza, 

importância cientifica ou interesse cultural e histórico. 

 Art. 43º- Nos passeios públicos, sob a rede elétrica, somente será permitido o plantio 

de árvores de pequeno porte. 

 § Único. São exemplos de árvores de pequeno porte: Extremosa, araçá, quaresmeira, 

ipê-mirim, escova de garrafa, grevílea anã, manacá da serra, acácia mimosa, camélia, etc.  

 Art. 44º- Somente será permitido o plantio de árvores de pequeno porte médio nos 

passeios públicos, onde não existe rede elétrica. 

 § Único. São exemplos de árvores de porte médio: cerejeira, sibipiruna, chal-chal, 

manduirana, pata de vaca, pitangueira, ingazeiro, cambuim, etc. 



 Art. 45º- Nas florestas plantadas, vinculadas, com essências exóticas como Pinus, 

Eucaliptos, Uva-Japão e Acácia Negra, é livre a exploração, o transporte e a comercialização, 

desde que as mesmas não se encontrem em áreas de preservação permanente (APP’s). 

 Art. 46º- Caberá ao Órgão Ambiental Municipal, o planejamento, a definição e, se for 

o caso, a reformulação da arborização urbana do Município.  

 

Secção II 

 

Do Uso, Conservação e Proteção do Solo Agrícola 

 

 Art. 47. O solo agrícola, ou seja, aquele com aptidão para atividades agrosilvopastoril, 

deverá ser utilizado mediante planejamento que englobe sua capacidade de uso e pelo 

emprego de técnicas adequadas, como o plantio direto ou outra que venha a ser indicada. 

 § 1º. O Poder Público Municipal poderá implantar, em conjunto com os órgãos 

Estaduais, Federais e os proprietários, o plantio e semeadura com gramíneas, nos taludes das 

estradas municipais, Estaduais e Federais, no sentido de proteger o solo agrícola e evitar 

erosão. Após a implantação, a responsabilidade pelos cuidados e manejo é do proprietário. 

 § 2º. É consideradas área de preservação permanente (APP), sendo proibido o 

desmatamento, retirada de vegetação e utilização para culturas temporárias as encostas com 

declividade acima de 45º (quarenta e cinco graus), os topos dos morros, serras e montanhas. 

 ART. 48. O uso do solo agrícola para outros fins, como expansão da cidade, estradas, 

industria, mineração e outras atividades, somente deverá ocorrer, mediante licenciamento 

ambiental pelo órgão competente. 

 

Secção III 

 

Do Uso e Proteção dos Cursos D’água e Outros Recursos Hídricos 

 

 

 Art. 49º. Os cursos d’água são de domínio público, não podendo ser desviados, 

obstruídos ou rebaixados, sem expressa autorização do Poder Público Municipal. 



 § Único. A execução de trabalhos visando ao manejo, conservação e recuperação dos 

cursos d’água, realizados a titulo de interesse público, independe de divisas ou limites de 

propriedades. 

 Art. 50º. Considera-se de preservação permanente, sendo expressamente proibido 

desmatamento, retirada de vegetação ou cultivo temporário: 

 I – As extensões ao longo dos rios ou qualquer curso de água, em faixa marginal, cuja 

largura mínima será: 

 A- De 30m (trinta metros) para os cursos de água de menos de 10m (dez metros) de 

largura; 

 B- De 50m (cinqüenta metros) para os cursos d’água que tenham 10m (dez metros) a 

50m (cinqüenta metros) de largura; 

 C- De 100m (cem metros) para os cursos d’água que tenham acima de 50m (cinqüenta 

metros) de largura; 

 II- As nascentes e os chamados “olhos d’água”, em um raio mínimo de 50m 

(cinqüenta metros); 

 III- Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios naturais ou artificiais, na faixa que 

compreende os 30m (trinta metros); 

 IV- A cobertura vegetal que contribua para a resistência das encostas à erosão e 

deslizamentos; 

 V- As que sirvam de local de pouso ou reprodução de espécies migratórias; 

 VI- As que abrigam exemplares raros da fauna e flora. 

 Art. 51º. Devem ser atendidos as normas e os preceitos de manejo de bacias 

hidrográficas quando forem executados trabalhos de uso, manejo, conservação e recuperação 

do solo e de corpos d’água. 

 Art. 52º. Fica proibido: 

 I- O lançamento de efluentes, mesmo tratados, nas águas de classe 01 (um), destinada 

ao abastecimento domestico; 

 II- A drenagem, construção de aterros, uso agrícola e urbano, nas áreas de banhados e 

nas faixas consideradas “non aedificandi”, conforme determina o Código Florestal; 

 III- O lançamento das águas usadas para lavagem de veículos dos postos de 

combustíveis e de lavagem, diretamente na drenagem pluvial e em qualquer arroio ou rio, sem 

antes passarem pela caixa separadora de água, lama e óleo; 



 IV- O abastecimento, lavagem ou limpeza de máquinas de pulverização, de 

equipamentos ou tanques de transporte de substancias e produtos tóxicos ou inflamáveis 

diretamente nos cursos d’água ou outros mananciais naturais ou artificiais; 

 V- A utilização e a manipulação de substâncias e produtos tóxicos, agroquímicos, 

combustíveis e seus derivados em locais distantes menos de 40 (quarenta) metros da margem 

de rios ou qualquer manancial aqüífero.  

 

Secção IV 

 

Do Controle e da Proteção da Qualidade do Ar 

 

 Art. 53º. No controle de qualidade do ar, o Poder Público Municipal deverá tomar as 

seguintes medidas complementares: 

 I – Cadastrar todas as industrias, estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços que possam ser eventuais fontes de poluição atmosférica; 

 II – Fiscalizar, com a colaboração dos órgãos especializados oficiais, os limites de 

tolerância dos poluentes nos diversos ambientes; 

 III-  Fomentar a instalação de filtros capazes de minimizar os índices de fuligem 

lançados na atmosfera. 

 Art. 54º. É proibida a emissão continua para a atmosfera de fumaça com tonalidade 

superior ao padrão 02 (dois) da Escala de Ringelmann. 

 § Único. Será tolerada a emissão de fumaça com padrão 03 (três) de Escala de 

Rigelmann, pó um período de 06 (seis) minutos em períodos de 01 (uma) hora, 

correspondendo as operações iniciais de combustão ou de limpeza de fornalha. 

 Art. 55º. Não será permitido o lançamento de gases, vapores, poeiras e fumaças 

incomodas à vizinhança, sem que sejam adotadas medidas preventivas ou corretivas. 

 

 

 

 

 

 



Secção V 

 

Do Controle dos Sons e Ruídos 

 

 Art. 56º. O Poder Público Municipal, fiscalizará as fontes produtoras de sons e ruídas 

incômodos à população. 

 Art. 57º. A emissão de sons e ruídos em decorrência de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, sociais, de prestação de serviços, recreativas, religiosas, esportivas e 

de propaganda, devem obedecer aos níveis máximos permitidos, nos horários diurno e 

noturno. 

 § Único. Fica estabelecido como horário noturno, aquele compreendido entre as 22 

(vinte e duas) horas de um dia e as 06(seis) horas da manhã do dia seguinte. 

 Art. 58º. É proibido perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos, nos 

termos estabelecidos no Código de Posturas do Município. 

 

Secção VI 

 

Da Poluição Visual 

 

 Art. 59º. A exploração ou utilização dos veículos de divulgação, presentes na 

paisagem urbana e visíveis dos logradouros públicos, poderá ser promovida por pessoas 

físicas ou jurídicas que explorem essas atividades econômicas, desde que devidamente 

autorizadas pelo Município, na forma estabelecida no Código de Posturas. 

 

Capitulo VIII 

 

Da Proteção aos Animais 

 

 Art. 60º. É expressamente proibido maltratar animais ou praticar atos de crueldade 

contra os mesmos, na forma estabelecida no Código de Posturas do Município. 

 

 



Titulo III 

 

DOS INSTRUMENTOS 

 

Art. 61°.  São instrumentos da política do Meio Ambiente do Município: 

I - O estabelecimento de normas, padrões, critérios e parâmetros  qualidade ambiental;  

II - O zoneamento ambiental; 

III - O licenciamento, interdição e suspensão de atividades; 

IV - As penalidades disciplinares e compensatórias ao não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.  

V - O estabelecimento de incentivos fiscais com vista à produção instalação de equipamentos 

e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria de qualidade ambiental.  

VI - O cadastro técnico de atividades e o sistema de informações; 

VII - A cobrança de contribuição de melhoria ambiental; 

VIII - A cobrança de taxa de conservação de áreas de relevante interesse ambiental; 

IX - O Relatório Anual da Qualidade Ambiental do Município; 

X - A avaliação de estudos de impacto ambiental e análise de risco; 

XI - A criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante 

interesse ecológico, dentre outras unidades de conservação; 

XII - A contribuição sobre a utilização de recursos ambientais com fim econômicos.  

 

Título V 

DAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS E PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

Capítulo I 

Das Infrações, Penalidades e Processo Administrativo 

 

Art. 62º. Considera-se infração ambiental toda ação ou omissão que importe 

inobservância dos preceitos desta Lei, seu Regulamento, Decretos Municipais, Normas 

Técnicas e Resoluções  do Conselho Municipal do Meio Ambiente e outras que se destinem à 

promoção, recuperação e proteção da qualidade e saúde ambiental   



Art. 63º. As infrações ambientais, serão punidas dentro do processo de licenciamento 

ambiental, com as sanções previstas na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 2998 (Lei 

dos Crimes Ambientais no aspecto de aplicação de sanções administrativas), no Decreto 

Federal nº 6.686, de 10 de dezembro de 2008, e no Código Estadual do Meio Ambiente, Lei 

nº 11.520, de 03 de agosto de 2000. 

§ Único. Além dos instrumentos jurídicos de proteção ambiental, descritos no caput 

deste artigo, poderão ser utilizados, a qualquer tempo, todos os instrumentos já existentes ou 

que vierem a ser criado pela União, Estado ou Município. 

Art. 64º. O Processo Administrativo necessário à aplicação desta lei será promovido na 

forma prevista na legislação citada no Artigo 63, retro, e, supletivamente, pelo processo 

administrativo especial previsto na legislação municipal.  

 

Capitulo II 

 

Dos Agentes Públicos 

 

Art. 65º. Os agentes públicos, a serviço da vigilância ambiental, são competentes para: 

I – Colher amostras necessárias para análises técnicas e de controle; 

II –Proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como para a apuração de 

irregularidades e infrações; 

III- Verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes; 

IV- Lavrar autos de infração e aplicar as penalidades cabíveis;   

V- praticar todos os atos necessários ao bom desempenho da vigilância ambiental no 

Município de Faxinalzinho. 

§ 1º. No exercício da ação fiscalizadora, os agentes terão livre acesso, em qualquer dia e 

hora, mediante as formalidades legais, a todas as edificações, ou locais sujeitos ao regime 

desta Lei, não se lhes podendo negar informações, vistas a projetos, instalações, dependências 

ou produtos sob inspeção. 

§ 2º. Nos casos de embargo a ação fiscalizadora, os agentes solicitarão a intervenção 

policial para a execução da medida ordenada, sem prejuízo da aplicação das penas cabíveis. 

§ 3º. Todo cidadão que observar qualquer prejuízo ao Meio Ambiente e/ou transgressão 

a esta Lei, deve comunicar o Poder Público Municipal, sob pena de co-responsabilidade. 



Art. 66º. Os agentes públicos, a serviço do Departamento de Meio Ambiente, serão 

nomeados ou designados pelo Prefeito Municipal para exercerem o cargo, dentre os 

Servidores do Quadro Efetivo do Município. 

 

 

Título VII 

 

DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES E FINAIS 

 

Art. 67°. O Município poderá conceder ou repassar auxilio financeiro a instituições 

públicas ou privadas, sem fins lucrativos, para execução de serviços de relevante interesse 

ambiental.  

Art. 68°. Será instituído pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o 

"Diploma de Protetor da Natureza”, àqueles que se destacarem, de qualquer forma, em Defesa 

do Meio Ambiente e da Ecologia”. 

Art. 69°.  Sem prejuízo do que dispõe a Lei Municipal, a Educação Ambiental será 

promovida junto à comunidade, diretamente ou pelos meios  de comunicação, através de 

atividades proposta  pelo Departamento de Meio Ambiente e pela Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura.  

Art. 70°. Fica instituída a "Semana do Meio Ambiente”, que será comemorada 

obrigatoriamente nas escolas, creches e demais estabelecimentos públicos, através de 

programações educativas e campanhas junto à comunidade, na primeira semana do mês de 

junho de cada ano.  

Art. 71°. Fica autorizado o Departamento de Meio Ambiente do Município, expedir as 

normas técnicas, padrões e critérios aprovados pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, destinados a complementar esta Lei e seu Regulamento. 

Art. 72º.  Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios de cooperação técnica e 

cientifica, com instituições públicas ou privadas a fim de dar cumprimento ao que dispõe este 

Diploma Legal.  

 

Art. 73º. As despesas necessárias ao cumprimento da presente Lei,  correrão à conta de 

dotações orçamentárias  próprias.  



Art. 74º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada pelo 

Poder Executivo, no que couber, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINALZINHO – RS , AOS VINTE E 
OITO DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2009.  
 

 

IRINEU BERTANI 
Prefeito Municipal 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE                                         
Em 28 de julho de 2009. 

 _______________________________ 

ANA MARIA TORRES RETTMANN 

       Sec. de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


