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PODER EXECUTIVO

LUIZ FERNANDO FURTADO DO GRAÇA
Prefeito

HÉLIO LEMOS SUZANO JÚNIOR
Vice Prefeito

CHEFE DE GABINETE
-

E-mail: gabinete@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-1248

PROCURADORIA GERAL
Márcio Roncalli de Almeida Petrillo

E-mail: procuradoria@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-2696 - ramal 5318

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
-

E-mail: pmv.asscom@gmail.com
Telefone: (24) 2452-1686

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SUBPREFEITURAS

Barão de Juparanã:
Telefone: (24)2471-5961

Maurício Coelho Macedo

 Santa Isabel:
Telefone: (24)2457-1201
Geraldo da Silva Leite

Pentagna:
Telefone: (24)2453-8971

Alzinete Fátima Silva de Souza

 Parapeúna:
Telefone: (24)2453-9138

-

Conservatória:
Telefone: (24)2438-1188

Vitor Emanuel do Couto

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE VALENÇA
Endereço: Praça XV de Novembro,

676 - Centro - Valença - RJ
Telefone: (24)2453-3777

PRESIDENTE
Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva

VICE-PRESIDENTE
Aloysio Saulo Maria Infante de Jesus

Breves Beiler

1° SECRETÁRIO
Fabiani Medeiros Silva

2° SECRETÁRIO
Pedro Paulo Magalhães Graça

SECRETARIAS MUNICIPAIS

GOVERNO
Hiram de Avellar Pinto Júnior

E-mail: governo@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-4776

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

 CONTROLE INTERNO
Flávia Guimarães Silva

E-mail: smci@valenca.rj.gov.br
Telefone:(24) 2452-0857

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

ADMINISTRAÇÃO
Denise de Jesus Silva Souza
E-mail: adm@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-3109
Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

FAZENDA
Rosemeri Cesar de Souza

E-mail: fazenda@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-4352

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

MEIO AMBIENTE
Paulo Sérgio Gomes

E-mail: sec.meioambiente@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-8638

Endereço: Dom André Arcoverde, 228 - Centro

AGRICULTURA, PESCA E PECUÁRIA
Carlos Henrique Barros Machado
E-mail: sappma@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2452-6122
Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

EDUCAÇÃO
Maria Aparecida de Almeida

E-mail: sme@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-7402 / 2458-4866

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
Centro

OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
José Geraldo Barbosa Chaves

E-mail: obraspmv@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2453-4303

Endereço:  Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

SERVIÇOS PÚBLICOS E DEFESA CIVIL
Carlos Henrique Barros Machado

E-mail: servpublico@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24)2452-1442

Endereço: Rua Vito Pentagna, 1012 - Benfica

PREVI - VALENÇA

DIRETOR EXECUTIVO
Sonia Cristina Vasconcelos Vilela

Telefone:(24) 2453 - 5848
Endereço: Travessa Fonseca, 112 - Centro

UFIR - R$ 3,1999
de acordo com a Resolução SEFAZ
n 1048 de 26/12/2016 publicada no

DOE em 28/12/2016.

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Hélio Lemos Suzano Júnior
E-mail: planejamento@valenca.rj.gov.br

Telefone: (24) 2453-2891
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Andar – Centro

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Roseli da Silva Moreira

E-mail: sas@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2452-0795

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 184 -
Centro

ESPORTE E LAZER
Rômulo Milagres Ribeiro

E-mail:esporteelazervalenca@hotmail.com
Telefone: (24)2452-4698

Praça Paulo de Frontin, 12 - Centro

CULTURA  E TURISMO
Hélio Lemos Suzano Júnior

E-mail:sectur@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-3855

Endereço: Rua Carneiro de Mendonça, 139 -
Centro

SAÚDE
Soraia Furtado da Graça

E-mail:sms@valenca.rj.gov.br
Telefone: (24) 2453-6414

Endereço: Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

Rua Dr. Figueiredo, 320 - Centro
Valença/RJ - CEP: 27600-000

Telefone: (24) 2453-2615 / 2453-2696
E-mail: ouvidoria@valenca.rj.gov.br

www.valenca.rj.gov.br

UFIVA - R$ 69,88
de acordo com o Decreto 203/2017
de 23/10/2017 publicado no Boletim
Oficial edição 904 de 26/10/2017.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO.

CONTRATO N°: 357/2018
PROCESSO N°: 9.781/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (LOCATÁRIO) E
CHORISLAUS DE JESUS TEIXEIRA COELHO (LOCADOR).

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 29 DE JULHO A 28 DE JULHO DE 2019.

DATA: 08 DE JUNHO DE 2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO.

CONTRATO N°: 358/2018
PROCESSO N°: 9.781/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA (LOCATÁRIO) E
CHORISLAUS DE JESUS TEIXEIRA COELHO (LOCADOR).

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL.

PRAZO: 29 DE JULHO A 28 DE JULHO DE 2019.

DATA: 08 DE JUNHO DE 2018.

EXTRATO DE CONTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO.

TERMO N°: 316/2018
PROCESSO N°: 6629/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA, DEVORANTE MUNICÍPIO
E AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
NESTE ATO REPRESENTADA POR SEUS DIRETORES,
DEVORANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE AGÊNCIA.

OBJETO: IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE
MICROCRÉDITO NO MUNICÍPIO, ESTABELECENDO AS
DIRETRIZES E ATRIBUIÇÕES DAS PARTES.

PRAZO: O ACORDO VIGORARÁ POR 24 MESES, A CONTAR
DA DATA DE SUA ASSINATUA.

DATA: 03 DE MAIO DE 2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

TERMO N°: 325/2018/PMV
PREGÃO N°: 004/2017
PROCESSO N°: 5488/2017SMS

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE ATO
REPRESENTADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DRª SORAIA FURTADO DA GRAÇA, J.L.A FIGUEIRA AUTO
MECÂNICA , REPRESENTADA POR GUSTAVO DE FREITAS
FIGUEIRA E BARBOSA AUTO SOCORRO VALENÇA LTDA.

OBJETO: AUTORIZAÇÃO DO ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL
DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO QUANTITATIVO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N°: 004/2017,
CONFORME JUSTIFICATIVA QUE CONSTA DOS AUTOS.

DATA: 04 DE MAIO DE 2018.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

TERMO N°: 341/2018/PMV
PROCESSO N°: 1014/2018

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA E DE OUTRO LADO,
TECNOFORTE CONTRUTORA LTDA ME, REPRESENTADA POR
FRANCISCO SBANO.

OBJETO: O TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO POR
ACORDO ENTRE AS PARTES DO CONTRATO N°: 023/2016 –
TP 006/2015 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 21.705/2014
E ADITIVOS PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO
DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO DE
BARÃO DE JUPARANÃ, NESTA CIDADE, COM FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL E MÃO DE OBRA.

DATA: 22 DE MAIO DE 2018.
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO.

CONVÊNIO N°: 364/2018
PROCESSO N°: 45762018

PARTES: MUNICÍPIO DE VALENÇA, DEVORANTE MUNICÍPIO
E  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
DEVORANTE  SIMPLESMENTE IMPRENSA OFICIAL, NESTE
ATO REPRESENTADA POR SEU DIRETOR-PRESIDENTE
NEUMAR RODRIGUES DA MOTA.

OBJETO: INTEGRAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VALENÇA E
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
VISANDO À CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS PARA
DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A INFORMAÇÃO E A CULTURA
À POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROJETO MAIS LEITURA, QUE
ATUA NA FUNÇÃO SOCIAL DE PROMOVER INCENTIVO À
LEITURA E A CULTURA.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTI DA DATA DE
SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO.

DATA: 26 DE MARÇO DE 2018.



Edição 966 - 21/06/2018 Página 4

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ Boletim Oficial

EDITAL DE CITAÇÃO

RETIFICAÇÃO

PAD nº 8871/2018

O Presidente da Comissão Processante Permanente - CPP, no
uso de suas atribuições legais, FAZ SABER ao  servidor
JURANDYR ROCHA, “auxiliar de serviços gerais”, matrícula nº
132.470, servidor da Secretaria Municipal de Saúde, que ante a
constatação de possível Abandono do Cargo, foi instaurado
Processo Administrativo Disciplinar nº 8871/2018, através da
Portaria PMV nº 326/2018, de 10/05/2018, publicada no Boletim
Oficial de Valença nº 955, de 15/05/018, p. 8, por ter infringido,
em tese, o previsto no inciso I do artigo 236, da Lei Complementar
nº. 28/99, sendo a infração, se comprovada, passível de demissão,
nos termos do inciso I do artigo 249, do mesmo ordenamento.

FAZ SABER, também, que em razão do não atendimento à Citação
por via postal (fls. 11/12), a fim de tomar conhecimento da
denúncia, ser interrogado e apresentar Defesa (que deverá ocorrer
no prazo de 5 dias após o comparecimento para interrogatório),
fica pelo presente EDITAL CITADO a comparecer à Comissão
Processante Permanente, situada na Rua Dr. Figueiredo, nº. 320,
2º andar, Centro, no dia 06 de julho de 2018, às 09h30min para
prestar depoimento. Fica ciente, também, de que o Processo
Administrativo Disciplinar terá o rito estabelecido pela Lei
Complementar n. 28/99, e que, não comparecendo no prazo
estipulado ser-lhe-á designado de Defensor Dativo. E para que
não alegue ignorância, foi expedido o presente Edital.

Valença - RJ, 19 de junho de 2018.

Diogo da Silva Avila

Presidente da CPP – Portaria PMV Nº 561/2017

Mat.: 104.299

EXTRATO DE DECISÃO

Processo Nº. 5942/2017

DECISÃO

ACOLHO O RELATÓRIO CONCLUSIVO EMITIDO PELA
COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE E DETERMINO O
ARQUIVAMENTO DA SINDICÂNCIA.

DATA: 12/06/2018

P.R.N

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE DECISÃO

Processo Nº. 12584/2016

DECISÃO

ACOLHO O RELATÓRIO CONCLUSIVO EMITIDO PELA
COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE E DETERMINO O
ARQUIVAMENTO DA SINDICÂNCIA.

DATA: 12/06/2018

P.R.N

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE DECISÃO

Processo Nº. 12647/2017

DECISÃO

ACOLHO O RELATÓRIO CONCLUSIVO EMITIDO PELA
COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE E DETERMINO O
ARQUIVAMENTO DA SINDICÂNCIA.

DATA: 12/06/2018

P.R.N

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

Fale Conosco
ouvidoria@valenca.rj.gov.br

Fale Conosco
www.valenca.rj.gov.br
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Novo Horário de Funcionamento
Prefeitura – Quarta-Feira

A Prefeitura informa que a partir do dia 25 de julho, o
expediente do centro administrativo da Prefeitura Mu-
nicipal de Valença, somente às quartas-feiras, será feito
no horário de 9hrs às 18hrs. O atendimento externo ao
publico de 9h30min às
17h30min. Para os demais dias
úteis da semana, mantém-se
inalterado, de 12h às 18h, com
atendimento público de
12h30min às 17h30min.

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 359/2018

PROCESSO Nº: 10125/2018

PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 007.408.637-
54 E ID. N°. 095.214.48-2 IFP.

PERMISSIONÁRIO: JORGE TEIXEIRA BRANDÃO, PORTADOR
DO CPF Nº. 521.806.977-91 E ID Nº. 04.238.813-2.

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX DA MINI RODOVIÁRIA
DE JOÃO BONITO, LOCALIZADO NA ESTRADA VALENÇA X
PENTAGNA.

DATA: 11/06/2018

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº. 314/2018

PROCESSO Nº: 13656/2017

PERMITENTE: LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA,
PREFEITO MUNICIPAL, PORTADOR DO CPF N° 679.334.677-
68 E ID. N°. 05414271-6 IFP.

PERMISSIONÁRIO: PAULO HONÓRIO DA COSTA, PORTADOR
DO CPF Nº. 404.411.308-44 E ID Nº. 31.853.152-2.

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DO BOX Nº. 30 DA PARTE
INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA PRAÇA
ALVÁRO DE OLIVEIRA – PARAPEÚNA - VALENÇA/RJ.

DATA: 26/04/2018

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA
PREFEITO MUNICIPAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2017
(3ª REPUBLICAÇÃO)

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 10.188/2017
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 025/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de cestas básicas,
destinadas a atender a Secretaria Municipal de Assistência Social.
Beneficiário: CF Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.-EPP

ITEM QUANT UNID PRODUTO EMPRESA PREÇO 
UNITÁRIO

Preço 
Total 

1 1.000 unid Cesta Básica

CF Comércio 
de Produtos 
Alimentícios 
Ltda.-EPP

72,80 72.800,00

Composição e custo da cesta básica: Preço 
Unitário

Preço 
Total Marca

1 1 pcte
Arroz agulhinha - tipo 1 - pacote de 5
kg 9,69 9,69

Bom 
Chefe

2 2 Kg
Feijão preto - tipo 1 - embalagem de 1
kg 3,09 6,18

Aroma da 
Mata

3 1 Kg  Sal refinado - embalagem de 1 kg 0,81 0,81 Nobre

4 2 Kg Açúcar refinado - embalagem de 1 kg 1,72 3,44 Topçucar

5 2 unid Óleo de soja - embalagem de 900 ml 2,75 5,50 ABC

6 1 lt Extrato de tomate concentrado - lata de 
340 g

1,76 1,76 Pramesa

7 1 pcte
Pó de café à vácuo - pacote de 500 gr -
1ª qualidade - Selo de pureza ABIC 5,74 5,74 Patusco

8 1 Kg Farinha de trigo especial - sem
fermento - embalagem de 1 kg 1,75 1,75 Harinel

9 2 pcte
Macarrão espaguete com sêmola -
pacote de 1 Kg 2,56 5,12

Dona 
Benta

10 2 Pct
Biscoito salgado tipo cream cracker -
pacote de 400 grs 2,37 4,74 Capriche

11 1 Kg
Farinha de mandioca - tipo 1 - branca -
01 kg 3,14 3,14 Mil

12 1 Kg Fubá - grãos finos - pacote de1 Kg 1,13 1,13 Mil

13 2 pcte  Leite em pó - embalagem de 400 grs 6,35 12,70 Glória

14 2 unid Tempero - embalagem de 300 grs 1,39 2,78 Irici
15 2 unid Creme dental 90 grs 1,63 3,26 Sorriso
16 2 unid Sabonete 90 grs 0,70 1,40 Sensus

17 2 unid Sabão em barra 200 grs 0,77 1,54
Barra 
Nova

18 1 pcte
Papel higiênico sem perfume, na cor
branca, medindo 30 m x 10 cm.
Embalagem com 04 unidades.

2,12 2,12 Sublime

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017
(1ª REPUBLICAÇÃO)

Órgão Gerenciador: Departamento de Material, Compras e Licitações – PMV
Fundamento: Processo Administrativo nº 29.703/2017
Modalidade: Pregão Presencial (Para Registro de Preços) nº 001/2017
Objeto: Registro de Preços para eventual locação de palcos, camarim,
tendas e gradis, destinados a atender eventos da Secretaria Municipal
de Cultura e Turismo.
Beneficiário: Luiz Carlos Cestaro-ME

ITEM QUANT UNID PRODUTO EMPRESA PREÇO 
UNITÁRIO

Preço 
Total 

1 5 Montagem
Palco 10 mts x 08 mts –
modelo em duas águas –
composição 01

Luiz Carlos 
Cestaro-ME

5.000,00 25.000,00

2 5 Montagem
Palco 08 mts x 06 mts –
modelo em duas águas –
composição 02

Luiz Carlos 
Cestaro-ME

4.000,00 20.000,00

3 10 Montagem
Camarim 06 mts x 06 mts
– composição 3

Luiz Carlos 
Cestaro-ME

730,00 7.300,00

4 15 Montagem
Tenda 10 mts x 10 mts –
composição 4

Luiz Carlos 
Cestaro-ME 1.380,00 20.700,00

5 15 Montagem Tenda 06 mts x 06 mts –
composição 05

Luiz Carlos 
Cestaro-ME

450,00 6.750,00

6 20 Montegem
Tenda 03 mts x 03 mts –
composição 06

Luiz Carlos 
Cestaro-ME

110,00 2.200,00

7 100 Unid
Gradis 1,20 mts x 2,00 mts 
– composição - 07

Luiz Carlos 
Cestaro-ME 20,00 2.000,00

Marco Valério Cardoso Nackly
Pregoeiro

PORTARIA PMV, Nº. 400, DE 14 DE JUNHO DE 2018.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando os termos do processo administrativo nº. 7304/2018;

Considerando que a servidora Waldete Aparecida da Silva
Marques, completou as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas no artigo 43, §1º,§2º,§3º, da Lei nº 160, de 12 de Dezembro
de 2012.

Considerando que a servidora optou expressamente pela
permanência em atividade;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder abono de permanência à servidora WALDETE
APARECIDA DA SILVA MARQUES – Matrícula nº 116.580, a partir do
dia 12/04/2018, nos termos do art. 43, §1º,§2º,§3º, da Lei nº 160, de 12
de Dezembro de 2012.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 12/04/2018.

                   REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 14 de junho de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 401, DE 18 DE JUNHO DE 2018.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando a Lei Municipal nº. 2.940, de 09 de Março de
2017, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações
sociais no âmbito do Município de Valença;

Considerando o Decreto Municipal nº. 22, de 22 de Março de
2017, que regulamenta a Lei nº. 2.940/2017;

Considerando a Portaria nº. 717 de 27 de novembro de 2017,
que nomeou  a Comissão de Avaliação da execução dos contratos
de gestão das entidades qualificadas como Organizações Sociais;

Considerando os termos do processo administrativo nº. 11850/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Substituir, a partir desta data, a servidora Sônia da Glória
Carvalho Paes Leme – titular pela servidora Ana Lídia da Silva Ramos
que passará a titular,  para compor a Comissão de Avaliação da
execução dos contratos de gestão das entidades qualificadas como
Organizações Sociais, Sociais, no âmbito da Secretaria Municipal de
Saúde do Município de Valença.

Art 2º - Fica inalterado as demais disposições da composição da
Comissão instituída pela Portaria nº. 717 de 27 de novembro de 2017.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2017.

         Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 402, DE 18 DE JUNHO DE 2018.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando a Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007,
“Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB”;

Considerando a Lei Municipal nº. 2.320, de 09 de maio de 2007,
que “Dispõe sobre a Criação do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do  Fundo de Manutenção   e
Desenvolvimento da Educação Básica e de  Valorização dos Profissionais
da Educação-Conselho do FUNDEB”, e suas posteriores alterações;

Considerando a Lei Municipal nº. 2.535/2010, que altera
dispositivos da Lei nº. 2.320/2007;

Considerando a Portaria nº. 547, de 10 de Novembro de 2016,
que designa, para mandato de 02 (dois) anos, membros para integrarem
o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
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de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB;

Considerando os termos do processo administrativo nº. 11831/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Substituir, a partir desta data, Alessandra Luzia da Silva
por CARLOS EDUARDO DE SOUZA E SILVA, que passará a compor o
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB como
representante do Conselho Tutelar, e ainda Oberto Luiz Barbosa por
CAROLINA DIAS OLIVEIRA, como representante dos estudantes da
Educação básica.

Art. 2º - Para efeito desta continuam válidas a demais composições
do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB, instituída pela
Portaria nº. 547, de 10 de novembro de 2016 c/c Portaria 428 de 17 de
Abril de 2017.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 18 de junho de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

PORTARIA PMV, Nº. 407, DE 19 DE JUNHO DE 2018.

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, de acordo com o Art. 69, VI, da Lei Orgânica do
Município e,

Considerando a Lei Complementar nº. 175 de 14 de julho de 2014;

Considerando a Lei Municipal nº. 2.549, de 10 de novembro
de 2010;

Considerando os termos do processo administrativo nº. 12208/2018;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir do dia 11 de junho de 2018, a servidora
NÚBIA JULIANA SILVA TAVARES PAIVA, matrícula nº. 136.921, para
exercer a Função de Confiança de Diretor da E. M. Marcos Esteves,
Nível B, Símbolo FC7.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 11 de junho de 2018.

                   REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 19  de junho de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
 Prefeito

DECRETO Nº.56, DE 26 DE ABRIL DE 2018.

“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço Box do Mercado
Municipal, e dá outras providências
correlatas.”

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o art. 105 da Lei Orgânica do Município, o qual
permite o uso, mediante permissão ou concessão, de bens municipais,
a título precário e por tempo determinado ou indeterminado, conforme o
interesse público o exigir;

CONSIDERANDO que a permissão de uso poderá incidir sobre
qualquer bem público, a título precário, por ato unilateral do Prefeito,
através de decreto;

CONSIDERANDO o atendimento ao interesse público em atender
a população valenciana, movimentando o comércio do Município de
Valença;

CONSIDERANDO que se trata de permissão de uso precária,
revogável a qualquer momento e focada exclusivamente no interesse
público, a qual eleva o Mercado Municipal como um elemento de
dinamização econômica e social do Município;

CONSIDERANDO os termos dos processos administrativos nº.
13656/2017;

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de PAULO HONÓRIO DA COSTA, portador (a) do CPF nº. 404.411.308-
44 e ID nº. 31.853.152-2, do Box nº. 30, localizado na Praça Álvaro de
Oliveira, no distrito de Parapeúna, nesta cidade.

Parágrafo único: A permissão de uso de que trata o presente artigo
será feita por meio de Termo respectivo, tendo como atividade principal
o comércio e/ou prestação de serviços.

Art. 2º - A permissão de que trata o artigo anterior será feita
mediante as seguintes condições:

I – que a conservação e manutenção do espaço Box fiquem a cargo
exclusivo do permissionário;
II – que o imóvel ora permitido não tenha sua finalidade desvirtuada;
III – que todas as edificações e benfeitorias que o permissionário (a)
executar no imóvel ora permitido a ele ficarão incorporadas, sem qualquer
direito a indenização ou reposição durante ou no final da vigência da
presente permissão;
IV – que esta permissão dar-se-á pelo prazo de 05 (cinco) anos contados
da data de celebração do contrato;
V – que findo o prazo estabelecido no inciso anterior, o imóvel deverá
ser devolvido à Municipalidade nas mesmas condições que recebeu,
ressalvada a hipótese do aceite mútuo de prorrogação da permissão;
VI – que a prorrogação de que trata o inciso anterior há de ser requerida
pelo permissionário (a), através de processo administrativo, no ano
anterior àquele em que se findar a permissão e será feita, com ou sem
modificações em suas cláusulas e condições, por iguais períodos,
respeitadas as disposições deste Decreto;
VII – que a permissão de uso de que trata este Decreto é feita intuitu
personae e em consequência disto, o permissionário (a) não poderá
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ceder, doar, vender ou arrecadar direitos provenientes deste ato a
nenhuma pessoa natural ou jurídica;

Art. 3º - A violação do previsto no artigo anterior será causa de
revogação imediata da permissão ora outorgada.

Art. 4º - A presente permissão de uso do Box, a título precário,
poderá ser cancelada a qualquer momento por interesse público relevante
e/ou por descumprimento das condições estabelecidas neste Decreto
pelo permissionário (a), retornando o imóvel ao Município com todas as
benfeitorias, sem qualquer indenização seja a que título for.

Parágrafo único: Em caso de descumprimento das condições
estabelecidas neste Decreto, o permissionário será notificado para
desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento.

Art. 5º   -  Fica estabelecido o valor correspondente a 0,2000 do
valor da UFIVA – Unidade Fiscal de Valença por metro quadrado ao
permissionário (a), como pagamento mensal pela permissão, a ser
recolhido na Coordenadoria de Tesouraria desta Prefeitura, com
vencimento dia 30 de cada mês, com cinco dias de tolerância, com 10%
de multa e 1% de juros de mora ao mês.

Art. 6º - O permissionário (a) ficará responsável pelo pagamento
das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas e demais taxas de luz,
água, telefone, etc., que venha utilizar na sua atividade.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de abril de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito

DECRETO Nº.87, DE 11 DE JUNHO DE 2018.

“Dispõe sobre permissão de uso, a título
precário, de espaço público, e dá outras
providências correlatas.”

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município
de Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o art. 105 da Lei Orgânica do Município, o qual
permite o uso, mediante permissão ou concessão, de bens municipais,
a título precário e por tempo determinado ou indeterminado, conforme o
interesse público o exigir;

CONSIDERANDO que a permissão de uso poderá incidir sobre
qualquer bem público, a título precário, por ato unilateral do Prefeito,
através de decreto;

CONSIDERANDO o atendimento ao interesse público em atender
a população valenciana, movimentando o comércio do Município de
Valença;

CONSIDERANDO que se trata de permissão de uso precária,
revogável a qualquer momento e focada exclusivamente no interesse
público;

CONSIDERANDO os termos dos processos administrativos nº.
10125/2018;

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizada a outorga da permissão de uso em favor
de JORGE TEIXEIRA BRANDÃO, portador (a) do CPF nº. 521.806.977-
91 e ID nº. 04.238.813-2, do Box localizado na Mini rodoviária de João
Bonito, situado a Estrada Valença x Pentagna, nesta cidade.

Parágrafo único: A permissão de uso de que trata o presente artigo
será feita por meio de Termo respectivo, tendo como atividade principal
o comércio e/ou prestação de serviços.

Art. 2º - A permissão de que trata o artigo anterior será feita
mediante as seguintes condições:

I – que a conservação e manutenção do espaço Box fiquem a cargo
exclusivo do permissionário;
II – que o imóvel ora permitido não tenha sua finalidade desvirtuada;
III – que todas as edificações e benfeitorias que o permissionário (a)
executar no imóvel ora permitido a ele ficarão incorporadas, sem qualquer
direito a indenização ou reposição durante ou no final da vigência da
presente permissão;
IV – que esta permissão dar-se-á pelo prazo de 05 (cinco) anos contados
da data de celebração do contrato;
V – que findo o prazo estabelecido no inciso anterior, o imóvel deverá
ser devolvido à Municipalidade nas mesmas condições que recebeu,
ressalvada a hipótese do aceite mútuo de prorrogação da permissão;
VI – que a prorrogação de que trata o inciso anterior há de ser requerida
pelo permissionário (a), através de processo administrativo, no ano
anterior àquele em que se findar a permissão e será feita, com ou sem
modificações em suas cláusulas e condições, por iguais períodos,
respeitadas as disposições deste Decreto;
VII – que a permissão de uso de que trata este Decreto é feita intuitu
personae e em consequência disto, o permissionário (a) não poderá
ceder, doar, vender ou arrecadar direitos provenientes deste ato a
nenhuma pessoa natural ou jurídica;

Art. 3º - A violação do previsto no artigo anterior será causa de
revogação imediata da permissão ora outorgada.

Art. 4º - A presente permissão de uso do Box, a título precário,
poderá ser cancelada a qualquer momento por interesse público relevante
e/ou por descumprimento das condições estabelecidas neste Decreto
pelo permissionário (a), retornando o imóvel ao Município com todas as
benfeitorias, sem qualquer indenização seja a que título for.

Parágrafo único: Em caso de descumprimento das condições
estabelecidas neste Decreto, o permissionário será notificado para
desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento.

Art. 5º   -  Fica estabelecido o valor correspondente a 0,2000 do
valor da UFIVA – Unidade Fiscal de Valença por metro quadrado ao
permissionário (a), como pagamento mensal pela permissão, a ser
recolhido na Coordenadoria de Tesouraria desta Prefeitura, com
vencimento dia 30 de cada mês, com cinco dias de tolerância, com 10%
de multa e 1% de juros de mora ao mês.

Art. 6º - O permissionário (a) ficará responsável pelo pagamento
das obrigações tributárias, sociais e trabalhistas e demais taxas de luz,
água, telefone, etc., que venha utilizar na sua atividade.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 11 de junho de 2018.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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LEI N.º 1.977 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2001.
(Autoria: VEREADORA CÉLIA REGINA WARGAS VIEIRA)

DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE POLÍTICA
AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE VALENÇA,
NA FORMA PREVISTA PELO PARÁGRAFO
ÚNICO, DO ARTIGO 180, DA LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL, DANDO OUTRAS
PROVIDENCIAS CORRELATAS.

A Câmara Municipal de Valença, RESOLVE:

CÓDIGO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE  VALENÇA

LIVRO I
PARTE GERAL

Título I
DA POLÍTICA AMBIENTAL

Capítulo I
PRINCÍPIOS E NORMAS GERAIS DA POLÍTICA

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 1º - Este Código, fundamentado no interesse local e
respeitadas as competências da  União e do Estado, regula os direitos e
obrigações concernentes à proteção, controle, conservação e
recuperação do Meio Ambiente no Município de Valença.

Art. 2º - A política do meio ambiente do Município, respeitadas as
competências da União e do Estado, objetiva manter o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de natureza difusa e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade, o dever
de promover sua proteção, controle, conservação e recuperação para
as presentes e futuras gerações.

Art. 3º - Para elaboração, implementação e acompanhamento
crítico da política de meio ambiente do Município serão observados os
seguintes princípios fundamentais:
I - a multidisciplinariedade no trato das questões ambientais;
II - a otimização e garantia da continuidade de utilização de recursos
naturais, qualitativa e quantitativamente, como pressuposto para o
desenvolvimento auto-sustentado;
III - a obrigação de recuperar áreas degradadas e indenizar pelos danos
causados ao meio ambiente, independente de outras sanções civis ou penais;
IV - a adoção de licenciamento e da avaliação de impactos ambientais
de empreendimentos como medidas preventivas;

REPUBLICAÇÃO

Considerando o extravio do acervo do Boletim Oficial e/
ou Jornal da época, contendo  a publicação do ato normativo,
torna-se necessária sua publicação.

DECRETO Nº. 96, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

“Decreta ponto facultativo, dando outras
providências correlatas.”

LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo
2018, na data de 22, de junho;

DECRETA

Art. 1º - Ponto Facultativo nos setores da Prefeitura Municipal de
Valença, no dia 22 de junho de 2018 (sexta-feira).

Parágrafo único: Excetuam-se os serviços considerados essenciais ou
emergenciais que não admitam paralisação, tais como os serviços de
saúde e serviços públicos, incumbindo-se os senhores Secretários de
Saúde e de Serviços Públicos e de Defesa Civil, tomar as necessárias
providências para sua operacionalização.

Art. 2º - Para efeito do presente, fica revogado o Decreto nº. 91,
de 13 de junho de 2018 e Decreto nº. 79, de 28 de maio de 2018.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2018.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE  E CUMPRA-SE.

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito
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XIII - exercer o poder de polícia administrativa ambiental, estabelecendo
meios para obrigar o degradador público ou privado a recuperar e/ou
indenizar os danos causados ao meio ambiente sem prejuízo da aplicação
das sanções administrativas;
XIV - assegurar a participação comunitária no planejamento, execução
e vigilância das atividades que visem a proteção, recuperação ou melhoria
da qualidade ambiental;
XV - articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas
pelos diversos órgãos e entidades do Município, com aquelas dos órgãos
federais e estaduais, quando necessário, de acordo com a Lei;
XVI - articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais,
favorecendo consórcios e outros instrumentos de cooperação, de acordo
com a lei;
XVII - identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo
as funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as
ameaças, os riscos e os usos compatíveis;
XVIII - controlar a produção, extração, comercialização, transporte e o
emprego de materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que
comportem risco para a vida ou comprometam a qualidade de vida e o
meio ambiente;
XIX - estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso adequado dos
recursos ambientais, naturais ou não;
XX - promover a educação ambiental na sociedade e especialmente na
rede de ensino municipal, como processo permanente, integrado e
multidisciplinar;  e
XXI – garantir aos cidadãos o livre acesso às informações e dados sobra
as questões ambientais do município.

Capítulo III
DOS INSTRUMENTOS

Art. 7º - São instrumentos da Política Municipal de Meio Ambiente:
I - o planejamento ambiental;
II - o zoneamento ambiental;
III - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos;
IV - o estabelecimento de parâmetros e padrões de qualidade ambiental;
V - o licenciamento ambiental, sua autorização, revisão e renovação;
VI - a avaliação de impacto ambiental e de análise de risco;
VII - as audiências públicas;
VIII - a auditoria ambiental e o automonitoramento;
IX - o monitoramento ambiental;
XI - o sistema municipal de informações e cadastros ambientais;
XI - o Fundo Municipal para o  Meio Ambiente; e
XII - a educação ambiental.

Capítulo IV
DOS CONCEITOS GERAIS

Art. 8º - São os seguintes os conceitos gerais para fins e efeitos
deste Código:
I- meio ambiente: conjunto de condições, leis, influências e interações
de ordem física, química, biológica, social, cultural e política que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas;
II- ecossistemas: conjunto integrado de fatores físicos e bióticos que
caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por um determinado
espaço de dimensões variáveis. É uma totalidade integrada, sistêmica e
aberta, que envolve fatores abióticos e bióticos, com respeito a sua
composição, estrutura e função;
III- qualidade ambiental: conjunto de condições que um ambiente oferece,
em relação às necessidades de seus componentes;

V - a fiscalização permanente para adoção de medidas corretivas e punitivas;
VI - a promoção do desenvolvimento integral do ser humano;
VII - a racionalização do uso dos recursos ambientais, naturais ou não;
VIII - a proteção de áreas ameaçadas de degradação;
IX - a função social e ambiental da propriedade;
X - a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente e
o envolvimento da comunidade;
XI - a educação ambiental;
XII - a compatibilização entre as políticas setoriais e demais ações;
XIII - a continuidade, no tempo e no espaço, das ações básicas de gestão
ambiental;
XIV - o estabelecimento de diretrizes específicas para o gerenciamento
dos recursos hídricos do Município, através de uma política complementar
às políticas nacional e estadual de recursos hídricos e de planos de uso
e ocupação das bacias hidrográficas;
XV - a prevalência do interesse público.

Art. 4º - Esta Lei contém medidas de polícia administrativa a cargo do
município, em matéria de meio ambiente e institui normas disciplinadoras
do funcionamento dos estabelecimentos produtores, industriais,
comerciais e prestadoras de serviço; estatui as necessárias relações
jurídicas entre o Poder e os munícipes, visando a disciplinar o uso e o
gozo dos direitos individuais em benefício do bem-estar geral.

Art. 5º - Todas as demais funções referentes à execução desta Lei, bem
como a aplicação das sanções nesta previstas, serão exercidas pelos
órgãos da Prefeitura, de acordo com a competência que lhes forem
atribuídas em Leis, decretos ou regulamentos.

Capítulo II
DOS OBJETIVOS

Art. 6º - A Política Municipal de Meio Ambiente tem por objetivo:
I - incentivo à adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais
e econômicas não prejudiciais ao meio ambiente;
II - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a
instauração e conservação da qualidade ambiental, visando assegurar
as condições da sadia qualidade de vida e do bem-estar da coletividade
e das demais formas de vida;
III - definir áreas prioritariamente para ação do governo municipal, visando
à manutenção de qualidade de vida;
IV - estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental e normas
relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais;
V - preservar e conservar as áreas protegidas no município;
VI -  promover o zoneamento municipal;
VII - criar parques, reservas, estações ecológicas, áreas de proteção
ambiental, áreas de relevante interesse ecológico e áreas de relevante
interesse paisagístico, entre outras unidades;
VIII - estimular a aplicação da melhor tecnologia disponível para a
constante redução dos níveis de poluição;
IX - estabelecer normas, critérios e padrões de emissão de efluentes e
de qualidade ambiental, bem como normas relativas ao uso e manejo de
recursos ambientais, naturais ou não, adequando-os permanentemente
em face da lei e de inovações tecnológicas;
X - exigir apresentação de estudo mencionado nesta Lei para instalação de
atividades, produção e serviços com potencial de impacto ao meio ambiente;
XI - acompanhar o funcionamento das atividades, instalações e serviços
autorizados através de inspeções, monitoramento e a auditoria ambiental;
XII - implantar sistema de cadastro, informações e banco de dados sobre
o meio ambiente do município;



Página 11Edição 966 - 21/06/2018

Prefeitura Municipal
de Valença - RJBoletim Oficial

IV- qualidade de vida: é resultado da interação de múltiplos fatores no
funcionamento das sociedades humanas e traduz-se na situação de bem
estar físico, mental e social e na satisfação e afirmação culturais, bem
como em relações autênticas entre o indivíduo e a comunidade;
V- recursos ambientais: a atmosfera, as águas superficiais e subterrâneas,
o solo, o subsolo, a fauna e a flora;
VI- degradação ambiental: processo gradual de alteração adversa das
características do meio ambiente resultante de atividades que podem
causar desequilíbrio parcial ou total dos ecossistemas;
VII- poluição: alteração da qualidade ambiental resultante de atividades
antrópicas ou fatores naturais que direta ou indiretamente:
a) prejudicam a saúde, a segurança, o bem-estar da população ou que
possam vir a comprometer seus valores culturais;
b) criem condições adversas ao desenvolvimento sócio-econômico;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos;
e) alterem desfavoravelmente o patrimônio genético e cultural (histórico,
turístico, arqueológico, paleontológico, paisagístico e artístico);
f) criem condições inadequadas de uso do meio ambiente para fins públicos,
domésticos, agropecuários, industriais, comerciais, recreativos e outros;
g) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.
VIII- poluente: toda e qualquer forma de matéria ou energia que provoque
poluição, nos termos deste artigo, em quantidade, em concentração ou
com característica em desacordo com as que forem estabelecidas em
decorrência desta Lei, respeitada as legislações federal e estadual;
IX- fonte poluidora: toda atividade, processo, operação, maquinaria,
equipamento ou dispositivo fixo ou móvel, que causa ou possa causar
emissão ou lançamento de poluentes ou qualquer outra espécie de
degradação de qualidade ambiental;
X- agentes poluidores: pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, direta ou indiretamente responsável por atividade causadora de
poluição ou degradação ambiental efetiva ou potencial;
XI - proteção: procedimentos integrantes das práticas de conservação e
preservação da natureza;
XII- preservação: proteção integral do atributo natural, admitindo apenas
seu uso indireto;
XIII- conservação: uso sustentável dos recursos naturais, tendo em vista
a sua utilização sem colocar em risco a manutenção dos ecossistemas
existentes, garantindo-se a biodiversidade;
XIV- l icença ambiental : instrumento da política municipal de meio
ambiente, decorrente do exercício do Poder de Polícia Ambiental, cuja
natureza jurídica é autorizatória;
XV- manejo: técnica de utilização racional e controlada de recursos
ambientais, mediante a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos,
visando a conservação e a otimização do uso dos recursos naturais e a
correção dos danos verificados no meio ambiente;
XVI- gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar os usos
sustentados dos recursos ambientais, por instrumentação adequada -
regulamentos, normatização e investimentos públicos – assegurando,
racionalmente, o conjunto do desenvolvimento produtivo social e
econômico em benefício do meio ambiente;
XVII- controle ambiental: conjunto de atividades desenvolvidas pelo órgão
ambiental, onde se somam ações de licenciamento, fiscalização e
monitoramento, objetivando obter ou manter a qualidade ambiental;
XVIII- Estudo de Impacto Ambiental (EIA): estudo multidisciplinar,
destinado a identificar, prévia e corretamente, as conseqüências
ambientais que ações ou projetos possam causar à saúde e ao bem-
estar dos municípios e do seu habitat;
XIX- Áreas de Preservação Permanente: espaços do território municipal,
de domínio público ou privado, destinadas à preservação de suas
características ambientais relevantes, assim definidas em lei;

XX- Unidades de Conservação: parcelas do território municipal, incluindo
as áreas com características ambientais relevantes de domínio público
ou privado, legalmente constituídas ou reconhecidas pelo Poder Público,
com objetivos e limites definidos, sob regime especial de administração,
às quais se aplicam garantias adequadas de proteção;
XXI- Áreas Verdes: são espaços constituídos por florestas ou demais
formas de vegetação primária ou plantada, de natureza inalienável,
definidos no memorial descritivo dos loteamentos urbanos e destinados
à manutenção da qualidade ambiental; e
XXII- Fragmentos Florestais Urbanos: são áreas de floresta situadas dentro
do perímetro urbano do Município, em propriedade pública ou privada,
destinadas à manutenção da qualidade do meio ambiente urbano.
XXIII- fauna silvestre nativa: conjunto de espécie animais, não introduzidas
pelo homem, que ocorrem naturalmente no território do Município;
XXIV- fauna silvestre: conjunto de espécies de animais, nativos ou não,
da fauna em geral, nacional ou estrangeira;
XXV- flora silvestre nativa: conjunto de espécies vegetais, não introduzidas
pelo homem, que ocorrem naturalmente no território do Município;
XXVI- flora silvestre: conjunto de espécies vegetais, nativas ou não, da
flora em geral, nacional ou estrangeira;
XXVII- logradouro público:  designação genérica de locais de uso comum,
destinados ao trânsito ou a permanência de veículos e pedestres, tais
como ruas, avenidas, praças, parques, pontes, viadutos ou similares;
XXVIII- áreas de domínio público: logradouros públicos e áreas mantidas
pelo poder público, tais como, reservas biológicas, parques florestais,
jardins, nascentes, lagos e lagoas;
XXIX- reserva biológica: unidade de conservação da natureza, destinada
a proteger integralmente a flora e a fauna ou mesmo uma espécie em
particular, com utilização para bens científicos;
XXX- parque florestal: unidade de conservação permanente, destinadas
a resguardar atributos da natureza, conciliando a proteção integral da
flora, da fauna e das belezas naturais com utilização para objetivos
educacionais, recreativos e científicos;
XXXI- área verde: toda área onde predomina qualquer forma de
vegetação, quer seja nativa ou não, de domínio público ou privado;
XXXII- área de conservação ou de preservação permanente: área de
domínio público ou privado, destinada à conservação de recursos
naturais, devido a sua importância, beleza, raridade, valor científico,
cultural ou de lazer;
XXXIII- poda: operação que consiste na eliminação de galhos dos vegetais;
XXXIV- transplante - remoção de um vegetal de um determinado local e
seu implante em outro;
XXXV- suspensão: eliminação de uma ou mais espécies de vegetais;
XXXVI- A.P.A.:  área de preservação ambiental;
XXXVII- árvore: todo o espécime representante do reino vegetal que
possui sistema radicular, tronco, estirpe ou caule lenhoso e sistema foliar,
independente do diâmetro, altura e idade.

Título II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  - SIMMA

Capítulo I
DA ESTRUTURA

Art. 9º - Fica criado o Sistema Municipal de Meio Ambiente, para
a administração da qualidade ambiental no município de Valença.

Art. 10º - O Sistema Municipal de Meio Ambiente atuará com
objetivo imediato de organizar, coordenar e integrar as ações e entidades
da administração pública municipal direta ou indireta.
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Art. 11º - O SIMMA será organizado e funcionará com base nos
princípios do planejamento integrado, da coordenação intersetorial e da
participação representativa da comunidade.

Art. 12º -  O Sistema Municipal de Meio Ambiente é composto de:
I - Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente;
II - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA; e
III - Fundo Municipal de Conservação Ambiental, que será instituído em Lei.

Art. 13º - O CONDEMA é o fórum habilitado para acompanhar e
avaliar a atuação do Sistema Municipal do Meio Ambiente.

Art. 14º - O Órgão Ambiental Municipal é o organismo público
responsável pela articulação interna do Sistema Municipal do Meio Ambiente.

Art. 15º- São objetivos do Sistema Municipal de Meio Ambiente:
I - Promover a melhoria da qualidade de vida; e
II - Estabelecer processo de gestão ambiental e participativa.

Capítulo II
DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Art. 16º - A Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
é o órgão de coordenação, controle e execução da política municipal de
meio ambiente, com as atribuições e competência definidas em lei.

Art. 17º - São atribuições da Secretaria Municipal de Agropecuária
e Meio Ambiente aquelas já definidas em Lei.

Capítulo III
DO ÓRGÃO COLEGIADO

Art. 18º - O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente -
CONDEMA é órgão colegiado autônomo de caráter consultivo,
deliberativo e normativo do Sistema Municipal de Meio Ambiente - SIMMA.

PARÁGRAFO ÚNICO: As normas que regem o CONDEMA são aquelas
instituídas em Lei.

Título III
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO

AMBIENTE

Capítulo I
NORMAS GERAIS

Art.  19º  - Os instrumentos da política municipal de meio ambiente,
elencados no título I, capítulo III, deste Código, serão definidos e
regulados neste título.

Art. 20º - Cabe ao Município a implementação dos instrumentos
da política municipal de meio ambiente, para a perfeita consecução dos
objetivos neste Código.

Capítulo II
DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL

Art. 21º – O Planejamento Ambiental é o instrumento da Política
Ambiental, que estabelece as diretrizes visando o desenvolvimento
sustentável do Município, devendo observar os seguintes princípios:

I - a adoção, como unidade básica de planejamento,  o recorte do territorial
das bacias hidrográficas, considerando, na zona urbana, o desenho da
malha viária;
II - as tecnologias disponíveis e as alternativas para preservação e
conservação do meio ambiente, visando reduzir o uso dos recursos
naturais, bem como o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos
gerados nos processos produtivos;
III - os recursos econômicos e a disponibilidade financeira para induzir e
viabilizar processos gradativos de mudança da forma de uso dos recursos
naturais através de planos, programas e projetos;
IV - os inventários dos recursos naturais disponíveis em território municipal
considerando disponibilidade e qualidade; e
V - a necessidade de normatização específica para cada tipo de uso dos
recursos naturais e/ou região.

PARÁGRAFO ÚNICO - O planejamento é um processo dinâmico,
participativo, descentralizado e lastreado na realidade sócio-econômica
e ambiental local que deve levar em conta as funções da zona rural e da
zona urbana.

Art. 22º - Os programas governamentais de âmbito municipal
destinados à recuperação econômica, incentivo à produção ou
exportação, desenvolvimento industrial, agropecuário ou mineral, geração
de energia e outros que envolvam múltiplos empreendimentos e
intervenções no meio ambiente, em especial aqueles de grande
abrangência temporal ou espacial, deverão obrigatoriamente incluir
avaliação prévia das repercussões ambientais, inclusive com a realização
de audiências públicas, em toda sua área de influência e a curto, médio
e longo prazos, indicando as medidas mitigadoras e compensatórias
respectivas e os responsáveis por sua implementação.

PARÁGRAFO ÚNICO - Incluem-se entre os programas referidos no
“caput” deste Art. os planos diretores municipais, planos de bacia
hidrográfica e planos de desenvolvimento regional.

Art. 23º - O Planejamento Ambiental realizar-se-á a partir da
análise dos seguintes fatores:
I - condições do meio ambiente natural e construído;
II - tendências econômicas e sociais; e
III - decisões da iniciativa privada e governamental.

Art. 24º - O Planejamento Ambiental, consideradas as
especificidades do território municipal, tem por objetivos:
I - produzir subsídios para a implementação e permanente revisão da
política municipal do meio ambiente implementando ações através de
um Plano de Ação Ambiental Integrado;
II - recomendar ações visando o aproveitamento sustentável dos recursos
naturais;
III – subsidiar, com informações, dados e critérios técnicos, análises dos
estudos de impacto ambiental;
IV - fixar diretrizes para orientação dos processos de alteração do meio
ambiente;
V - recomendar ações destinadas a articular e integrar os processos
ambientais dos planos, programas, projetos e ações desenvolvidos pelos
diferentes órgãos municipais; estaduais e federais;
VI - propiciar a participação dos diferentes segmentos da sociedade
organizada na sua elaboração e na sua aplicação; e
VII - definir estratégias de conservação, de exploração econômica auto-
sustentável dos recursos naturais e de controle das ações antrópicas.
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Seção I
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Art. 30º - São áreas de preservação permanente:
I - os remanescentes da Mata Atlântica, inclusive os capoeirões;
II - a cobertura vegetal que contribui para a estabilidade das encostas
sujeitas a erosão e ao deslizamento;
III - as nascentes, as matas ciliares e as faixas marginais de proteção
das águas superficiais;
IV - as áreas que abriguem exemplares raros, ameaçados de extinção
ou insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem como aquelas
que servem de pouso, abrigo ou reprodução de espécies migratórias;
V - as elevações rochosas de valor paisagístico e a vegetação rupestre
de significativa importância ecológica; e
VI - as demais áreas declaradas por lei.

Seção II
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E AS DE DOMÍNIO PRIVADO

Art. 31º- As unidades de conservação são criadas por ato do Poder
Público e definidas dentre outras, segundo as seguintes categorias:
I - reserva ecológica: áreas que se destinam à preservação integral da
biota e demais atributos naturais nelas existentes, sem interferência
humana direta ou modificações ambientais, a qualquer título, excetuando-
se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e o manejo
das espécies que o exijam, a fim de preservar a diversidade biológica;
II - estação ecológica: área representativa do ecossistema, destinada à
realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia, à proteção do
ambiente natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista;
III - parque municipal: com a finalidade de preservar os atributos
excepcionais da natureza conciliando a proteção integral da flora, da
fauna e das belezas naturais com atividades de pesquisa científica,
educação ambiental e recreativas;
IV - área de relevante interesse ecológico: possui características naturais
extraordinárias ou abriga exemplares raros da biota regional, exigindo
cuidados especiais de proteção por parte do poder público;
V - área de proteção ambiental: compreendendo áreas de domínio público
e privada, tem por finalidade proteger e conservar a qualidade ambiental
e os sistemas naturais ali existentes, visando a melhoria da qualidade
de vida da população local e, também, objetivando a proteção dos
ecossistemas regionais; e
VI - horto florestal: área pública, destinada à reprodução de espécies da
flora, a projetos de experimentação científica e paisagismo, bem como à
visitação para lazer e turismo, à educação ambiental e à pesquisa científica;

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá constar, no ato do Poder Público a que
se refere o “caput” deste Artigo, diretrizes para a regularização fundiária,
demarcação e fiscalização adequada, bem como a indicação da
respectiva área do entorno, de acordo com a Lei.

Art. 32º - As unidades de conservação constituem o Sistema
Municipal de Unidades de Conservação, o qual deve ser integrado aos
sistemas estadual e federal.

Art. 33º - A alteração adversa, a redução da área ou a extinção
de unidades de conservação somente será possível mediante lei
municipal, a ser instituída.

Art. 34º - O Poder Público poderá reconhecer, na forma da lei,
unidades de conservação de domínio privado.

Art. º 25 - O Planejamento Ambiental deve:
I - elaborar diagnóstico ambiental considerando:
a) as condições dos recursos ambientais e da qualidade ambiental, as
fontes poluidoras e o uso e a ocupação do solo no Município de Valença;
b) as características locais e regionais de desenvolvimento sócio-econômico;
c) grau de degradação dos recursos naturais.
II - definir as metas anuais e plurianuais a serem atingidas para a
qualidade da água, do ar, do parcelamento, uso e ocupação do solo e da
cobertura vegetal;  e
III - determinar através de índices a serem construídos a capacidade de
suporte dos ecossistemas, bem como o grau de saturação das zonas
urbanas, indicando limites de absorção dos impactos provocados pela
instalação de atividades produtivas e de obras de infra-estrutura.

Capítulo III
DO ZONEAMENTO AMBIENTAL

Art. 26º - O zoneamento ambiental consiste na definição de áreas
do território do Município, de modo a regular atividades bem como definir
ações para a proteção e melhoria da qualidade do ambiente,
considerando as características ou atributos das áreas.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Zoneamento Ambiental será definido por Lei e
incorporado ao Plano Diretor do município, no que couber, podendo o Poder
Executivo alterar os seus limites, ouvido o CONDEMA, de acordo com a lei.

Art.. 27º - As zonas ambientais do Município são:
I - Zonas de Unidades de Conservação - ZUC: áreas sob regulamento
das diversas categorias de manejo;
II - Zonas de Proteção Ambiental - ZPA: áreas protegidas por instrumentos
legais diversos devido à existência de remanescentes de mata atlântica
e ambientes associados e de suscetibilidade do meio a riscos relevantes;
III - Zonas de Proteção Paisagística - ZPP: áreas de proteção de paisagem
com características excepcionais de qualidade e fragilidade visual;
IV - Zonas de Recuperação Ambiental - ZRA: áreas em estágio
significativo de degradação, onde é exercida a proteção temporária e
desenvolvidas ações visando a recuperação induzida ou natural do
ambiente, com o objetivo de integrá-la às zonas de proteção; e
V - Zonas de Controle Especial - ZCE: demais áreas do Município
submetidas a normas próprias de controle e monitoramento ambiental,
em função de suas características peculiares.

Capítulo IV
DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

Art. 28º - Os espaços territoriais especialmente protegidos,
sujeitos a regime jurídico especial, são os definidos neste capítulo,
cabendo ao Município sua delimitação, quando não definidos em lei.

Art. 29º - São espaços territoriais especialmente protegidos:
I - as áreas de preservação permanente;
II - as unidades de conservação;
III - as áreas verdes públicas e particulares, com vegetação relevante ou
florestada;
IV - os fragmentos florestais urbanos;
V - os morros e montes;  e
VI - os afloramentos rochosos.
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ou acrescentar padrões para parâmetros não fixados pelos órgãos
estadual e federal, fundamentados em parecer consubstanciado
encaminhado pelo Poder Executivo Municipal.

Capítulo VI
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DA REVISÃO

Art. 42º - A execução de planos, programas, obras, a localização,
a instalação, a operação e a ampliação de atividade e o uso e exploração
de recursos ambientais de qualquer espécie, de iniciativa privada ou do
Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, ou capazes, de qualquer forma, de causar
degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento municipal,
sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

Art. 43º - As licenças de qualquer espécie de origem federal ou
estadual não excluem a necessidade de licenciamento pelo órgão
competente do SIMMA, nos termos deste Código.

Art. 44º - O Poder Executivo Municipal expedirá as seguintes
licenças:
I - Licença Municipal de Localização - LML;
II - Licença Municipal de Instalação - LMI;
III - Licença Municipal de Operação - LMO;  e
IV - Licença Municipal de Ampliação - LMA.

Art. 45º - A Licença Municipal de Localização - LML será requerida
pelo proponente do empreendimento ou atividade, para verificação de
sua adequação ambiental à área prevista para sua implantação.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para ser concedida a Licença Municipal de
Localização, o Poder Executivo Municipal poderá determinar a elaboração
de EPIA/RIMA, nos termos deste Código e sua regulamentação.

Art. 46º – A Licença Municipal de Instalação - LMI autoriza o início
da implantação, de acordo com as especificações constantes do projeto
executivo aprovado, devendo conter o cronograma para implantação dos
equipamentos e sistemas de controle, monitoramento, mitigação ou
reparação de danos ambientais.

Art. 47º - A Licença Municipal de Operação - LMO será concedida
após concluída a instalação, verificada a adequação da obra e o
cumprimento de todas as condições previstas na LMI, autorizando o início
da atividade e o funcionamento dos equipamentos de controle da poluição.

Art. 48º - A Licença Municipal de Instalação – LMI, a Licença
Municipal de Operação – LMO e a Licença Municipal de Ampliação –
LMA serão requeridas mediante apresentação do projeto competente e
do EPIA/RIMA, quando exigido.

PARÁGRAFO ÚNICO: O Poder Executivo Municipal definirá elementos
necessários à caracterização dos projetos e aqueles constantes das
licenças, através de regulamento, fixados em Lei.

Art. 49º - O início de instalação, operação ou ampliação de obra
ou atividade sujeita ao licenciamento ambiental sem a expedição da
licença respectiva, implicará na aplicação das penalidades administrativas
previstas neste Código e a adoção das medidas judiciais cabíveis, sob
pena de responsabilização funcional.

Art. 50º - A revisão da LMO, independente do prazo de validade,
ocorrerá sempre que:

Seção III
DAS ÁREAS VERDES

Art. 35º - As Áreas Verdes Públicas e as Áreas Verdes Especiais
serão regulamentadas por ato do Poder Público Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Poder Executivo Municipal definirá e o
CONDEMA aprovará as formas de reconhecimento de Áreas Verdes e
de Unidades de Conservação de domínio particular para f ins de
integração ao Sistema Municipal de Unidades de Conservação.

Seção IV
DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS URBANOS

Art. 36º – Os Fragmentos Florestais Urbanos receberão especial
atenção do Poder Público Municipal e sua supressão somente poderá
ocorrer, mediante autorização especial do CONDEMA.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Público Municipal através de lei, poderá
estabelecer mecanismos de incentivos fiscais visando à conservação
dos fragmentos florestais urbanos.

Seção V
DOS MORROS E MONTES

Art. 37º - Os morros e montes são áreas que compõem as zonas de
proteção ambiental ou paisagística, definidas pelo zoneamento ambiental.

Seção VI
DOS AFLORAMENTOS ROCHOSOS

Art. 38º - Os afloramentos rochosos do Município de Valença são
áreas de proteção paisagístico.

Capítulo V
DOS PADRÕES DE EMISSÃO E DE QUALIDADE AMBIENTAL

Art. 39º - Os padrões de qualidade ambiental são os valores
estabelecidos aos atributos do meio ambiente que resguardam a saúde
humana, a fauna, a flora, as atividades econômicas e o meio ambiente
em geral.

§ 1º - Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos,
quantitativamente, indicando as características intrínsecas aos
componentes do meio e seus limites máximos e mínimos, devendo ser
respeitados os indicadores ambientais de condições de autodepuração
do corpo receptor.

§ 2º - Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, a
qualidade do ar, das águas e do solo.

Art. 40º - Padrão de emissão é o limite máximo estabelecido para
lançamento de poluente por fonte emissora que, ultrapassado, poderá
afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como
ocasionar danos à fauna, à flora, às atividades econômicas e ao meio
ambiente em geral.

Art. 41º - Os padrões e parâmetros de emissão e de qualidade
ambiental são aqueles estabelecidos pelos Poderes Públicos Estadual
e Federal, podendo o CONDEMA estabelecer padrões mais restritivos
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I - a atividade colocar em risco a saúde ou a segurança da população,
para além daquele normalmente considerado quando do licenciamento;
II - a continuidade da operação comprometer de maneira irremediável
recursos ambientais não inerentes à própria atividade; e
III - ocorrer descumprimento às condicionantes do licenciamento.

Art. 51º - A renovação da LMO deverá considerar as modificações
no zoneamento ambiental com o prosseguimento da atividade licenciada
e a concessão de prazo para a adaptação, relocalização ou encerramento
da atividade.

Art. 52º - O regulamento estabelecerá prazos para requerimento,
publicação, prazo de validade das licenças emitidas e relação de
atividades sujeitas ao licenciamento.

Art. 53º - O lançamento no meio ambiente de qualquer forma de
matéria, energia, substância ou mistura de substância, em qualquer estado
físico, prejudicial ao ar, ao solo, ao subsolo, as águas, a fauna e a flora,
deverá obedecer às normas visando reduzir previamente os efeitos:
I - Impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;
II - Inconvenientes, inoportunos ou incômodos ao bem estar público; e
III - Danosos aos materiais, prejudiciais ao uso, gozo e segurança da
propriedade, bem como o funcionamento normal das atividades de
coletividade.

Art. 54º - As atividades industriais, comerciais, de prestação de
serviços e outras fontes de qualquer natureza que produzam ou possam
produzir alteração adversa às características do meio ambiente,
dependem da análise técnica prévia do Órgão Ambiental Municipal.

§ 1º - Dependem da análise técnica prévia do Órgão Ambiental Municipal
as Licenças para o funcionamento de atividades com as tipologias
relacionadas abaixo:
I - Indústrias de papel e celulose;
II - Extração de areia, brita, argilas, saibros e minérios diversos;
III - Abate de bovinos, suínos e aves;
IV - Indústrias químicas;
V - Metalúrgicas e fundições;
VI - Indústrias siderúrgicas;
VII – Marmorarias;
VIII - Cerâmicas diversas;
IX - Fábricas de vidros e acessórios diversos;
X - Laminação de ferros;
XI - Galvanoplastias e galvonotécnicas;
XII - Usinas de Processamento de açúcar e álcool;
XIII - Serraria de madeiras;
XIV - Reformados de pneumáticos;
XV - Fabricação de explosivos;
XVI - Fábrica de tintas, vernizes, lacas e esmaltes;
XVII - Fabricação de produtos saneantes;
XVIII - Fabricação de produtos em fibra de vidro;
XIX - Moagem de grãos;
XX - Beneficiamento de leite e derivados;
XXI - Oficina de reparos mecânicos com pintura;
XXII - Postos de auto-serviços com lavagem;
XXIII – Firmas prestadoras de serviços de dedetização, desinsetização,
desratização e imunização em geral;
XXIV - Empresas de transportes coletivos;
XXV - Comercialização de agrotóxicos (agropecuárias);
XXVI - Torrefação de café;

XXVII - Empreendedoras de loteamentos e parcelamentos do solo;
XXVIII - Usinas de processamento de concreto asfáltico;
XXIX - Produção, beneficiamento e comércio de carvão;
XXX - Lavanderias e tinturarias; e
XXXI - Industrias texteis.

§ 2º -  Qualquer outra atividade não relacionada no parágrafo anterior, poderá,
a critério do Órgão Ambiental Municipal, depender de análise técnica.

Art. 55º - Os responsáveis por fontes poluidoras ficam obrigados
a comunicar imediatamente ao Órgão Ambiental Municipal e à Defesa
Civil, a ocorrência de qualquer episódio, acidental ou que possa
representar riscos à saúde pública ou aos recursos ambientais.

Art. 56º - O Órgão Ambiental Municipal poderá, a seu critério,
determinar às fontes poluidoras, com ônus para elas, a execução de
programas de medição, monitoramento de efluentes, de determinação da
concentração de poluentes nos recursos ambientais e de acompanhamento
dos efeitos ambientais decorrentes do seu funcionamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fonte poluidora deverá fornecer todas as
informações complementares sobre o funcionamento da mesma, que se
fizerem necessárias à avaliação de resultados desses programas de
medição, monitorização ou acompanhamento, a critério do Órgão
Ambiental Municipal.

Art. 57º - O requerente, a critério do Órgão Ambiental Municipal,
deverá apresentar Análise de Risco, explicitando as medidas preventivas
e corretivas a serem tomadas em caso de sinistro, apontando áreas de
risco, medidas de evacuação da população, os socorros médicos, bens
naturais potencialmente vulneráveis e meio de prevenir e/ou recuperar
os danos, medidas de proteção à saúde do trabalhador.

Art. 58º - No parecer técnico Ambiental serão aplicados os padrões
de qualidade e normas de emissão federais e estaduais, e aquelas que
o Município entender necessário suplementar, fazendo essa
suplementação por decreto, ouvido o Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente, quando se fizer necessário.

Art. 59º - O  Órgão Ambiental Municipal poderá requisitar a cada
dois anos, no mínimo, a realização de auditoria.

Capítulo VII
DA AVALIAÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL

Art. 60º - Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada
por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetem:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade e quantidade dos recursos ambientais;  e
VI - os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência das populações.

Art. 61º - A avaliação de impacto ambiental é resultante do conjunto
de instrumentos e procedimentos à disposição do Poder Público e da
coletividade que possibilita a análise e interpretação de impactos sobre
a saúde, o bem-estar da população, a economia e o equilíbrio ambiental,
compreendendo:
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Art. 65º – O diagnóstico ambiental, assim como a análise dos
impactos ambientais, deverão considerar o meio ambiente da seguinte forma:
I - meio físico: o solo, o subsolo, as águas, o ar e o clima, com destaque
para os recursos minerais, a topografia, a paisagem, os tipos e aptidões
do solo, os corpos d’água, o regime hidrológico e as correntes atmosféricas;
II - meio biológico: a flora e a fauna, com destaque para as espécies
indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras
e ameaçadas de extinção, em extinção e os ecossistemas naturais;
III - meio sócio-econômico: o uso e ocupação do solo, o uso da água e a
sócio-economia, com  destaque para os sítios e monumentos
arqueológicos, históricos, culturais e ambientais e a potencial utilização
futura desses recursos.

PARÁGRAFO ÚNICO - No diagnóstico ambiental, os fatores ambientais
devem ser analisados de forma integrada mostrando a interação entre
eles e a sua interdependência.

Art. 66º - O EPIA será realizado por equipe multidisciplinar habilitada,
responsável legal e tecnicamente pelos resultados apresentados.

Art. 67º - O RIMA refletirá as conclusões do EPIA de forma objetiva
e adequada a sua ampla divulgação, sem omissão de qualquer elemento
importante para a compreensão da atividade e conterá, no mínimo:
I - os objetivos e justificativas do projeto,  sua relação e compatibilidade
com as políticas setoriais, planos e programas governamentais;
II - a descrição do projeto de viabilidade e suas alternativas tecnológicas
e locacionais, especificando para cada um deles, nas fases de construção
e operação, a área de influência, as matérias-primas, a mão-de-obra, as
fontes de energia, demanda de água, os processos e técnicas
operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos e perdas de
energia, e os empregos diretos e indiretos a serem gerados;
III - a síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambientais da
área de influência do projeto;
IV - a descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e
operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os
horizontes de tempo de incidência dos impactos, indicando os métodos,
técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e
interpretação;
V - a caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência,
comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas
alternativas, bem como a hipótese de sua não realização;
VI - a descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras, previstas
em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não
puderem ser evitados e o grau de alteração esperado;
VII - o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos; e
VIII - a recomendação quanto a alternativa mais favorável, conclusões e
comentários de ordem geral.

§ 1º - O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequado à sua
compreensão e, as informações nele contidas, devem ser traduzidas
em linguagem acessível, ilustradas por mapas e demais técnicas de
comunicação visual, de modo que a comunidade possa entender as
vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as conseqüências
ambientais de sua implementação.

§ 2º - O RIMA, relativo a projetos de grande porte, conterá obrigatoriamente:
I - a relação, quantificação e especificação de equipamentos sociais e
comunitários e de infra-estrutura básica para o atendimento das
necessidades da população, decorrentes das fases de implantação,
operação ou expansão do projeto; e
II - a fonte de recursos necessários à construção e manutenção dos
equipamentos sociais e comunitários e a infra-estrutura.

I - a consideração da variável ambiental nas políticas, planos, programas
ou projetos que possam resultar em impacto referido no “ caput” deste
artigo;  e
II - a elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA e o
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA,  para a implantação
de empreendimentos ou atividades, na forma da lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - A variável ambiental deverá incorporar o processo
de planejamento das políticas, planos, programas e projetos como
instrumento decisório do órgão ou entidade competente.

Art. 62º – Para a construção, instalação, reforma, recuperação,
ampliação e operação de atividades ou obras potencialmente causadoras
de significativa degradação do meio ambiente, deverá a municipalidade
exigir o EPIA/RIMA como parte integrante do processo de licenciamento
ambiental, quando este for da competência Municipal.

§ 1º - Os custos financeiros decorrentes da elaboração e análise do
EPIA/RIMA correrão por conta do empreendedor.

§ 2º - O Poder Executivo Municipal deve manifestar-se conclusivamente
no âmbito de sua competência sobre o EPIA/RIMA em até 180 dias, a
contar da data do recebimento, excluídos os períodos dedicados à
prestação de informações complementares.

Art. 63º - O EPIA/RIMA, além de observar os demais dispositivos
deste Código, obedecerá as seguintes diretrizes gerais:
I - contemplar todas as alternativas tecnológicas apropriadas e
alternativas de localização do empreendimento, confrontando-as com a
hipótese de não execução do mesmo;
II - definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente
afetada pelos impactos;
III - realizar o diagnóstico ambiental da área de influência do
empreendimento, com completa descrição e análise dos recursos
ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar
a situação ambiental da região antes da implantação do empreendimento;
IV - identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais que
serão gerados pelo empreendimento nas suas fases de planejamento,
pesquisa, instalação, operação ou utilização de recursos ambientais;
V - considerar os planos e programas governamentais existentes e a
implantação na área de inf luência do empreendimento e a sua
compatibilidade;
VI - definir medidas redutoras para os impactos negativos bem como
medidas potencializadoras dos impactos positivos decorrentes do
empreendimento; e
VII - elaborar programa de acompanhamento e monitoramento dos
impactos positivos e negativos, indicando a freqüência, os fatores e
parâmetros a serem considerados, que devem ser mensuráveis e ter
interpretações inequívocas.

Art. 64º - A Poder Executivo Municipal deverá elaborar ou avaliar
os termos de referência em observância com as características do
empreendimento e do meio ambiente a ser afetado, cujas instruções
orientarão a elaboração do EPIA/RIMA, contendo prazos, normas e
procedimentos a serem adotados.

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso haja necessidade de inclusão de pontos
adicionais ao Termo de Referência, tais inclusões deverão estar
fundamentadas em exigência legal ou, em sua inexistência, em parecer
técnico consubstanciado, emitido pela Poder Executivo Municipal.
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Art. 68º - A relação dos empreendimentos ou atividades que
estarão sujeitas à elaboração do EPIA e respectivo RIMA, será definida
por ato do Poder Executivo, ouvido o CONDEMA.

Capítulo VIII
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 69º - A Audiência Pública tem por finalidade expor aos
interessados o conteúdo do processo em análise e o seu RIMA, dirimindo
dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.

Art. 70º - A Poder Executivo Municipal ao determinar a elaboração
do EPIA e apresentação do RIMA, por sua iniciativa ou quando solicitado
por entidade civil legalmente constituída há mais de 01 (um) ano no
município, pelo Ministério Público ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos
munícipes, dentro de prazos fixados em lei, promoverá a realização de
Audiência Pública para manifestação da população sobre o projeto e
seus impactos sócio-econômicos e ambientais.

Art. 71º - As Audiências públicas serão presididas pelo Órgão
Ambiental Municipal, para ela devendo ser convocados representantes
do requerente e especialistas de cada área e componentes da equipe
multidisciplinar elaboradora do estudo.

Art. 72º - O Órgão Ambiental Municipal, a partir da apresentação
do RIMA, fixará em edital e anunciará pela imprensa local a abertura do
prazo que, será no mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias para solicitação.

§ 1º - O edital terá ampla publicação e divulgação dando conhecimento
e esclarecimento à população da importância do RIMA e dos locais e
períodos onde estará à disposição para conhecimento, inclusive, durante
o período de análise técnica.

§ 2º - A realização da audiência pública deverá ser esclarecida com a
antecedência necessária a sua realização em local conhecido e acessível.

Art. 73º - No caso de haver solicitação de audiência pública e na
hipótese do Órgão Ambiental Municipal não realizá-la, o alvará concedido
não terá validade.

Art. 74º - Após este prazo a convocação será feita pelo Órgão
Ambiental Municipal, através de correspondência registrada aos
solicitantes e da divulgação em órgão da impressa local.

Art. 75º - Caberá ao Órgão Ambiental Municipal presidir e expor o
projeto e seu respectivo RIMA, onde deverá ser objetivo, sendo a
abordagem imparcial.
I - As discussões serão abertas aos interessados presentes;
II - Ao final de cada audiência será lavrada uma ata suscinta;
III - Os documentos que estiverem assinados pelos autores e que forem
entregues ao Presidente durante a audiência, serão anexados à ata; e
IV - A ata de audiência pública e seus anexos, servirão de base,
juntamente com o RIMA, para análise e parecer final do Órgão Ambiental
Municipal, quando da aprovação ou não do projeto.

CAPÍTULO IX
DA AUDITORIA AMBIENTAL E DO AUTOMONITORAMENTO

Art. 76º - Para os efeitos deste Código, denomina-se auditoria
ambiental o desenvolvimento de um processo documentado de inspeção,
análise e avaliação sistemática das condições gerais e específicas de

funcionamento de atividades ou desenvolvimento de obras, causadores
de impacto ambiental, com o objetivo de:
I - verificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição e degradação
ambiental provocados pelas atividades ou obras auditadas;
II - verificar o cumprimento de normas ambientais federais, estaduais e
municipais;
III - examinar a política ambiental adotada pelo empreendedor, bem como
o atendimento aos padrões legais em vigor, objetivando preservar o meio
ambiente e a sadia qualidade de vida;
IV - avaliar os impactos sobre o meio ambiente causados por obras ou
atividades auditadas;
V - analisar as condições de operação e de manutenção dos equipamentos
e sistemas de controle das fontes poluidoras e degradadoras;
VI - examinar, através de padrões e normas de operação e manutenção,
a capacitação dos operadores e a qualidade do desempenho da operação
e manutenção dos sistemas,  rotinas, instalações e equipamentos de
proteção do meio ambiente;
VII - identificar riscos de prováveis acidentes e de emissões contínuas,
que possam afetar, direta ou indiretamente, a saúde da população
residente na área de influência; e
VIII - analisar as medidas adotadas para a correção de não conformidades
legais detectadas em auditorias ambientais anteriores, tendo como
objetivo a preservação do meio ambiente e a sadia qualidade de vida.

§ 1º - As medidas referidas no inciso VIII deste Art. deverão ter o prazo
para a sua implantação, a partir da proposta do empreendedor,
determinado pela Poder Executivo Municipal, a quem caberá, também,
a fiscalização e aprovação.

§ 2º - O não cumprimento das medidas nos prazos estabelecidos na
forma do parágrafo primeiro deste Art., sujeitará a infratora às penalidades
administrativas e às medidas judiciais cabíveis.

Art. 77º - A Poder Executivo Municipal poderá determinar aos
responsáveis pela atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou
degradadora a realização de auditorias ambientais periódicas ou
ocasionais, estabelecendo diretrizes e prazos específicos.

PARÁGRAFO ÚNICO  - Nos casos de auditorias periódicas, os
procedimentos relacionados à elaboração das diretrizes a que se refere
o “caput”  deste artigo deverão incluir a consulta aos responsáveis por
sua realização e à comunidade afetada, decorrentes do resultado de
auditorias anteriores.

Art. 78º - As auditorias ambientais serão realizadas por conta e
ônus da empresa a ser auditada, por equipe técnica ou empresa de sua
livre escolha, devidamente cadastrada no órgão ambiental municipal e
acompanhadas, a critério da Poder Executivo Municipal, por servidor
público, técnico da área de meio ambiente.

§ 1º - Antes de dar início ao processo de auditoria, a empresa comunicará
à Poder Executivo Municipal, a equipe técnica ou empresa contratada
que realizará a auditoria.

§ 2º - A omissão ou sonegação de informações relevantes
descredenciarão os responsáveis para a realização de novas auditorias,
pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, sendo o fato comunicado ao
Ministério Público para as medidas judiciais cabíveis.

Art. 79º - Sempre que constatadas infrações aos regulamentos
federais, estaduais e municipais de proteção ao meio ambiente, deverão
ser realizadas auditorias periódicas sobre os aspectos a eles
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I - registro de entidades ambientalistas com ação no Município;
II - registro de entidades populares com jurisdição no Município, que
incluam, entre seus objetivos, a ação ambiental;
III - cadastro de órgãos e entidades jurídicas, inclusive de caráter privado,
com sede no Município ou não, com ação na preservação, conservação,
defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;
IV - registro de empresas e atividades cuja ação, de repercussão no
Município, comporte risco efetivo ou potencial para o meio ambiente;
V - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à prestação
de serviços de consultoria sobre questões ambientais, bem como à
elaboração de projeto na área ambiental;
VI - cadastro de pessoas físicas ou jurídicas que cometeram infrações
às normas ambientais incluindo as penalidades a elas aplicadas;
VII - organização de dados e informações técnicas, bibliográficas, literárias,
jornalísticas e outras de relevância para os objetivos do SIMMA; e
VIII - outras informações de caráter permanente ou temporário.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo Municipal fornecerá certidões,
relatório ou cópia dos dados e proporcionará consulta às informações
de que dispõe, observados os direitos individuais e o sigilo industrial.

Art. 86º - As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as empresas
e entidades públicas da administração indireta, cujas atividades sejam
potencial ou efetivamente poluidoras ou degradadoras, ficam obrigadas
ao cadastro no SIA.

Capítulo XII
DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art.. 87º - O Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA tem por
finalidade precípua custear a manutenção de desenvolvimento de projetos
e atividades promocionais do CONDEMA.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA
será regulamentado por Lei posterior.

Capítulo XIII
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 88º - Entende-se por Educação Ambiental os processos por
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constróem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
preservação, planejamento e uso racional dos recursos naturais,
desenvolvendo uma postura ética voltada à vida

Art. 89º - A Educação Ambiental é um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo,
em caráter formal e não-formal.

PARÁGRAFO ÚNICO: A Educação Ambiental atenderá a comunidade
fora do contexto escolar e terá característica popular e institucionalizada
promovida por meio de:
a) campanhas de esclarecimento;
b) palestras;
c) debates;
d) cursos de capacitação ou reciclagem;
e) desenvolvimento de programas de preservação ambiental envolvendo
associações comunitárias;
f) comemoração de datas referenciais e outras datas significativas para
o desenvolvimento processo educativo.

relacionados, até a correção das irregularidades, independentemente
da aplicação de sanções de natureza administrativa, civil e criminal.

Art. 80º - O não atendimento da realização da auditoria nos prazos
e condições determinados, sujeitará a infratora à pena pecuniária, sendo
essa, nunca inferior ao custo da auditoria, que será promovida por
instituição ou equipe técnica designada pela Poder Executivo Municipal,
independentemente de aplicação de outras penalidades legais já previstas.

Art. 81º - Todos os documentos decorrentes das auditorias
ambientais, ressalvados aqueles que contenham matéria de sigilo industrial,
conforme definido pelos empreendedores, serão acessíveis à consulta
pública dos interessados nas dependências do Poder Público Municipal,
independentemente do recolhimento de taxas ou emolumentos.

Art. 82º - Com objetivo de verificar o cumprimento da legislação e
técnicas relativas à proteção do meio ambiente, os estabelecimentos
públicos e privados, cujas atividades sejam potencialmente causadoras
de impacto ambiental, deverão, a critério da autoridade ambiental,
proceder o automonitoramento dos padrões de emissões gasosas, de
lançamento de efluentes e de disposição final de resíduos sólidos.

Capítulo X
DO MONITORAMENTO

Art. 83º - O monitoramento ambiental consiste no
acompanhamento da qualidade e disponibilidade dos recursos
ambientais, com o objetivo de:
I - aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e aos padrões
de emissão;
II - controlar o uso e a exploração de recursos ambientais;
III - avaliar os efeitos de planos, políticas e programas de gestão ambiental
e de desenvolvimento econômico e social;
IV - acompanhar o estágio populacional de espécies da flora e fauna,
especialmente as ameaçadas de extinção e em extinção;
V - subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos de
acidentes ou episódios críticos de poluição;
VI - acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistemas ou áreas
degradadas; e
VII - subsidiar a tomada de decisão quanto a necessidade de auditoria
ambiental.

Capítulo XI
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

Art. 84º - O Sistema de Informações Ambientais será organizado,
mantido e atualizado sob responsabilidade da Secretaria Municipal de
Agropecuária e Meio Ambiente para utilização, pelo Poder Público e pela
sociedade, tendo como objetivos, entre outros:
I - coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental;
II - coligir de forma ordenada, sistêmica e interativa os registros e as
informações dos órgãos, entidades e empresas de interesse para o SIMMA;
III - atuar como instrumento regulador dos registros necessários às
diversas necessidades do SIMMA;
IV - recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar
de interesse ambiental, para uso do Poder Público e da sociedade; e
V - articular-se com os sistemas congêneres.

Art. 85º - O Sistema de Informações Ambientais conterá unidades
específicas para:
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Art. 90º - São princípios básicos da educação ambiental:
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural,
sob o enfoque da sustentabilidade;
III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da
inter, multi e transdisciplinaridade;
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais,
nacionais e globais; e
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade
individual e cultural.

Art. 91º - São objetivos fundamentais da educação ambiental:
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente
em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos
ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos,
culturais e éticos;
II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social;
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-
se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do
exercício da cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis
micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade
ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade,
igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e
sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a
tecnologia;  e
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.

Livro II
PARTE ESPECIAL

Título I
DO CONTROLE AMBIENTAL

Capítulo I
DA QUALIDADE AMBIENTAL E DO CONTROLE DA POLUIÇÃO

Art. 92º - É vedado o lançamento ou a liberação nas águas, no ar
ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, que cause
poluição ou degradação ambiental.

Art. 93º - Sujeitam-se ao disposto neste Código todas as
atividades, empreendimentos, processos, operações, dispositivos móveis
ou imóveis, meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem
ou possam causar poluição ou degradação do meio ambiente.

Art. 94º - O Poder Executivo tem o dever de determinar medidas
de emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição ou
degradação do meio ambiente ou impedir sua continuidade, em casos
de grave ou iminente risco para a saúde pública e o meio ambiente,
observada a legislação vigente.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de episódio crítico e durante o período
em que esse estiver em curso poderá ser determinada a redução ou
paralisação de quaisquer atividades nas áreas abrangidas pela
ocorrência, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Art. 95º - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente
Lei, definindo o órgão competente do Poder Executivo Municipal para o
exercício do poder de polícia nos termos e para os efeitos deste Código,
cabendo-lhe, dentre outras prerrogativas, as seguintes:
I - estabelecer exigências técnicas relativas a cada estabelecimento ou
atividade efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora;
II - fiscalizar o atendimento às disposições deste Código, seus
regulamentos e demais normas dele decorrentes, especialmente às
resoluções do CONDEMA;
III  - estabelecer penalidades pelas infrações às normas ambientais; e
IV - dimensionar e quantificar o dano visando a responsabilizar o agente
poluidor ou degradador.

Art. 96º - Não será permitida a implantação, ampliação ou
renovação de quaisquer licenças ou alvarás municipais de instalações
ou atividades em débito com o Município, em decorrência da aplicação
de penalidades por infrações à legislação ambiental.

Art. 97º - As revisões periódicas dos critérios e padrões de
lançamentos de efluentes, poderão conter novos padrões bem como
substâncias ou parâmetros não incluídos anteriormente no ato normativo.

Capítulo II
DO AR

Art. 98º - Na implementação da política municipal de controle da
poluição atmosférica, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:
I - exigência da adoção das melhores tecnologias de processo industrial
e de controle de emissão, de forma a assegurar a redução progressiva
dos níveis de poluição;
II - melhoria na qualidade ou substituição dos combustíveis e otimização
da eficiência do balanço energético;
III - implantação de procedimentos operacionais adequados, incluindo a
implementação de programas de manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos de controle da poluição;
IV - adoção de sistema de monitoramento periódico ou contínuo das
fontes por parte das empresas responsáveis, sem prejuízo das atribuições
de fiscalização do Poder Executivo Municipal;
V - integração dos equipamentos de monitoramento da qualidade do ar,
numa única rede, de forma a manter um sistema adequado de informações;
VI - proibição de implantação ou expansão de atividades que possam
resultar em violação dos padrões fixados;
VII - seleção de áreas mais propícias à dispersão atmosférica para a
implantação de fontes de emissão, quando do processo de licenciamento,
e a manutenção de distâncias mínimas em relação a outras instalações
urbanas, em particular hospitais, creches, escolas, residências e áreas
naturais protegidas.

Art. 99º - Deverão ser respeitados, entre outros, os seguintes
procedimentos gerais para o controle de emissão de material particulado:
I - na estocagem a céu aberto de materiais que possam gerar emissão
por transporte eólico:
a) disposição das pilhas feita de modo a tornar mínimo o arraste eólico;
b) umidade mínima da superfície das pilhas, ou cobertura das superfícies
por materiais ou substâncias selantes ou outras técnicas comprovadas
que impeçam a emissão visível de poeira por arraste eólico;
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Art. 103º - O Poder Executivo Municipal, baseado em parecer
técnico, procederá a elaboração periódica de proposta de revisão dos
limites de emissão previstos neste Código, sujeito a apreciação do
CONDEMA, de forma a incluir outras substâncias e adequá-los aos
avanços das tecnologias de processo industrial e controle da poluição.

Capítulo III
DOS RESÍDUOS GASOSOS

Art. 104º – Com o propósito de proteger a população, ficam
estabelecidos, em toda a extensão do Município de Valença, os seguintes
padrões de qualidade do ar, como metas a serem atingidas e mantidas,
que deverão orientar a elaboração dos planos municipais de controle de
poluição do ar.

§ 1º - Partículas em suspensão: - deve ser observada uma concentração
média anual de 80 (oitenta) microgramas por metro cúbico ou uma
concentração máxima diária de 240 (duzentos e quarenta) microgramas
por metro cúbico, que não deve ser excedida mais de uma vez por ano,
sendo que deve ser utilizado o método de amostrador de grandes volumes
ou método equivalente.

§ 2º - Dióxido de Enxofre: - deve ser observada uma concentração média
aritmética anual de 80 (oitenta) microgramas por metro cúbico ou uma
concentração máxima diária de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
microgramas por metro cúbico, que não deve ser excedida mais de uma
vez por ano, sendo que deve ser utilizado o método de pararonalina ou
método equivalente.

§ 3º - Monóxido de Carbono: - deve ser observada uma concentração
máxima de 08 (oito) horas de 10.000 (dez mil) microgramas por metro
cúbico ou uma concentração máxima horária de 40.000 (quarenta mil)
microgramas por metro cúbico, que não deve ser excedido por mais de
uma vez por ano, sendo que deve ser utilizado o método absorção do
infravermelho não dispersivo ou método equivalente.

§ 4º - Oxidantes Fotoquímicos: - deve ser observada uma concentração
máxima horária de 160 (cento e sessenta)  microgramas por metro cúbico,
que não deve ser excedida mais de uma vez por ano, sendo que deve
ser utilizado o método de luminescência química ou método equivalente.

§ 5º  - Os padrões de qualidade, para outros poluentes, serão
estabelecidos pelo Órgão Ambiental Municipal, quando houver maiores
informações científicas sobre os mesmos.

§ 6º - Os padrões de qualidade para outros poluentes que forem
estabelecidos pelos órgãos ambientais federal e do Estado do Rio de
Janeiro, poderão ser adotados a critério do Sistema  Ambiental Municipal.

Art. 105º - A emissão de fumaça não poderá exceder ao padrão
02 (dois) equivalente a 40% (quarenta por cento) de densidade, na Escala
reduzida de Ringelmann, em qualquer atividade, no âmbito do Município
de Valença.

§ lº - Nos casos de veículos movidos por óleo diesel, o padrão citado
acima também é válido.

§ 2º - Utilizar-se-á para vistoria nos veículos aspirados o método de
aceleração livre. No caso de motores turbinados deverá ser utilizado o
método de velocidade constante.

§ 3º - A aceleração livre consiste no regime de aceleração que é submetido
um motor diesel com o débito máximo, com o veículo estacionado, com

c) a arborização das áreas circunvizinhas compatível com a altura das pilhas,
de modo a reduzir a velocidade dos ventos incidentes sobre as mesmas.
II - as vias de tráfego interno das instalações comerciais e industriais
deverão ser pavimentadas, ou lavadas, ou umectadas com a freqüência
necessária para evitar acúmulo de partículas sujeitas a arraste eólico;
III - as áreas adjacentes às fontes de emissão de poluentes atmosféricos,
quando descampadas, deverão ser objeto de programa de
reflorestamento e arborização, por espécies e manejos adequados;
IV - sempre que tecnicamente possível, os locais de estocagem e
transferência de materiais que possam estar sujeitos ao arraste pela
ação dos ventos, deverão ser mantidos sob cobertura, ou enclausurados
ou outras técnicas comprovadas; e
V - as chaminés, equipamentos de controle de poluição do ar e outras
instalações que se constituam em fontes de emissão, efetivas ou potenciais,
deverão ser construídas ou adaptadas para permitir o acesso de técnicos
encarregados de avaliações relacionadas ao controle da poluição.

Art. 100º - Ficam vedadas:
I - a queima ao ar livre de materiais que comprometam de alguma forma
o meio ambiente ou a sadia qualidade de vida;
II - a emissão de fumaça preta acima de 20% (vinte por cento) da Escala
Ringelman, em qualquer tipo de processo de combustão, exceto durante
os 2 (dois) primeiros minutos de operação, para os veículos automotores,
e até 5 (cinco) minutos de operação para outros equipamentos;
III - a emissão visível de poeiras, névoas e gases, excetuando-se o vapor
d’água, em qualquer operação de britagem, moagem e estocagem;
IV - a emissão de odores que possam criar incômodos à população;
V - a emissão de substâncias tóxicas, conforme enunciado em legislação
específica; e
VI - a transferência de materiais que possam provocar emissões de
poluentes atmosféricos acima dos padrões estabelecidos pela legislação.

PARÁGRAFO ÚNICO - O período de 5 (cinco) minutos referidos no inciso
II, poderá ser ampliado até o máximo de 10 (dez) minutos, nos casos de
justificada limitação tecnológica dos equipamentos.

Art. 101º - As fontes de emissão deverão, a critério técnico
fundamentado da Secretaria Municipal  de Agropecuária e Meio Ambiente,
apresentar relatórios periódicos de medição, com intervalos não
superiores a 1 (um) ano, dos quais deverão constar os resultados dos
diversos parâmetros ambientais, a descrição da manutenção dos
equipamentos, bem como a representatividade destes parâmetros em
relação aos níveis de produção.

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverão ser utilizadas metodologias de coleta e
análise estabelecidas pela ABNT ou pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, homologadas pelo CONDEMA.

Art. 102º - São vedadas a instalação e ampliação de atividades
que não atendam às normas, critérios, diretrizes e padrões estabelecidos
por esta lei.
§ 1º - Todas as fontes de emissão existentes no Município deverão se
adequar ao disposto neste Código, nos prazos estabelecidos pelo Poder
Executivo Municipal, não podendo exceder o prazo máximo de 24 (vinte
e quatro) meses a partir da vigência desta lei.

§ 2º - O Poder Executivo Municipal poderá reduzir este prazo nos casos
em que os níveis de emissão ou os incômodos causados à população
sejam significativos.

§ 3º - O Poder Executivo Municipal poderá ampliar os prazos por motivos
que não dependem dos interessados, desde que devidamente justificado.
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o freio mecânico acionado, sem marcha engatada e sem a embreagem
estar acionada. O veículo deve possuir as condições de temperatura do
líquido de arrefecimento e do lubrificante do motor estabilizado, conforme
especificação do fabricante do veículo. O sistema de escapamento não
deve possuir vazamentos. O acelerador deverá ser acionado rapidamente
até o final de seu curso, até que a máxima velocidade angular seja
atingida. Aliviar o acelerador até que retorne a velocidade angular da
marcha lenta. Esta seqüência deve ser repetida não menos que duas
vezes e não mais que 10 (dez) vezes, com intervalos entre cada
aceleração de no mínimo 05 (cinco) segundos, Os valores são registrados
e o valor mais constante será o definitivo. O observador deve se manter
entre 10 e 15m (dez e quinze metros) da saída do escape do veículo, em
direção oposta a luz do sol, comparando o enegrecimento da fumaça
como os padrões da Escala reduzida de Ringelmann.

§ 4º - O Órgão Ambiental Municipal irá estabelecer as diretrizes do
Programa de Autocontrole de emissão de fumaça por veículos movidos
a diesel, que terá como finalidades principais:
I - Ampliar a ação da fiscalizadora do Órgão Ambiental Municipal no
controle da poluição do ar, verificando o atendimento aos padrões
estabelecidos.
II - Permitir a elaboração de estratégias de controle da poluição
atmosférica e de corredores especiais de tráfego menos impactantes.

§ 5º - Todas as empresas de transporte que utilizem o óleo diesel como
combustível automotor, que atuem no município de Valença, estão
sujeitas a serem vinculadas ao Programa de Autocontrole, sob critério
do Órgão Ambiental Municipal.

§ 6º - Não será renovada a licença municipal de trânsito, no caso de
veículos coletivos, para aqueles que estiverem fora dos padrões de
emissão preconizados neste Código.

Art. 106º - O Executivo Municipal, com apoio técnico operacional
do Órgão Ambiental Municipal, deverá promover a discussão e
implantação de maior utilização de gás natural de petróleo.

Art. 107º - O Executivo Municipal, com apoio técnico operacional
do Órgão Ambiental Municipal, estabelecerá critérios de redução na
utilização de clorofluorcarbono, de forma generalizada, no âmbito do
Município de Valença.

§ lº - As empresas utilizadoras do clorofluorcarbono ficam a partir de 90
dias após a promulgação dessa Lei, obrigadas a apresentar a Secretaria
Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, relatório de estoque e
comercialização de clorofluorcarbono.

§ 2º - A redução deve ser realizada num ritmo de 25% (vinte e cinco por
cento) de redução da utilização e estocagem inicial total, com previsão
de no ano 2005 ser ZERO.

§ 3º  - O Órgão Ambiental Municipal realizará vistorias mensais de forma
esporádica e instantânea nos veículos e empresas que utilizam
clorofluorcarbonos, a fim de identificar possíveis irregularidades,
principalmente no tocante a vazamentos.

Art. 108º - Não será permitida, em nenhuma situação, a realização
de queima de material ao ar livre.

Art. 109º - Para controle das emissões atmosféricas o Órgão
Ambiental Municipal estabelecerá uma rede de amostragem e
monitoramento sistemático.

§ 1º - A critério do Órgão Ambiental Municipal, as empresas responsáveis
por fontes de maior impacto na atmosfera poderão ter a exigência de
instalação de rede de amostragem e monitoramento de suas emissões
de poluentes gasosos.

§ 2º - A rede acima citada terá seus dados informados sempre que o
Órgão Ambiental Municipal assim o exigir.

Art. 110º - O Executivo Municipal, com apoio técnico operacional
da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, determinará
a adoção de medidas de emergência, a fim de evitar situações críticas
de poluição do ar ou para impedir uma continuidade nos casos de grave
e iminente risco para a sociedade ou dos recursos naturais do Município
de Valença.

§ 1º - Para a execução das medidas de emergência, poderão ser
reduzidas ou impedidas durante o período de emergência, as atividades
de qualquer natureza, na área atingida.

§ 2º - Os critérios de episódios críticos deverão ser def inidos,
especificando os limites e estabelecendo o conjunto de medidas e os
órgãos a serem envolvidos nas diversas possibilidades de ocorrência.

Art. 111º - As empresas que realizam serviços de pintura utilizando
a aplicação por aerosol, deverão apresentar projeto ao Órgão Ambiental
Municipal até 30 dias após a promulgação deste Código, visando a
redução das emissões de material em partículas e resíduos gasosos
para atmosfera.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os serviços de pintura por aerosol somente serão
realizados em cabine de captação, com projeto aprovado pelo Órgão
Ambiental Municipal.

Art. 112º - Os estabelecimentos que possuem cozinha ou
similares, devem promover instalação de sistema de exaustão forçada,
com filtros de redução de partículas gordurosas e regularmente
inspecionarem tais instalações, para evitar retenção e acúmulo das
referidas partículas e ocorrência de incêndio.

Capítulo IV
DA ÁGUA

Art. 113º - A Política Municipal de Controle de Poluição e Manejo
dos Recursos Hídricos objetiva:
I - proteger a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população;
II - proteger e recuperar os ecossistemas aquáticos, com especial atenção
para as áreas de nascentes, as áreas de várzeas e de igapós e outras
relevantes para a manutenção dos ciclos biológicos;
III - reduzir, progressivamente, a toxicidade e as quantidades dos
poluentes lançados nos corpos d’água;
IV - compatibilizar e controlar os usos efetivos e potenciais da água,
tanto qualitativa quanto quantitativamente;
V - controlar os processos erosivos que resultem no transporte de sólidos,
no assoreamento dos corpos d’água e da rede pública de drenagem;
VI - assegurar o acesso e o uso público às águas superficiais, exceto em
áreas de nascentes e outras de preservação permanente, quando
expressamente disposto em norma específica; e
VII - o adequado tratamento dos efluentes líquidos, visando preservar a
qualidade dos recursos hídricos.

Art. 114º - As diretrizes deste Código aplicam-se a lançamentos
de quaisquer efluentes líquidos provenientes de atividades efetiva e
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§ 2º - Os efluentes líquidos, além de obedecerem aos padrões gerais,
não deverão conferir ao corpo receptor, características em desacordo
com os critérios e padrões de qualidade de água adequados aos diversos
usos benéficos previsto para os corpos d’água.

§ 3º - A fim de assegurar os padrões de qualidade previstos para os
corpos d’água, todas as avaliações deverão ser feitas para as condições
mais desfavoráveis.

§ 4º - No caso de lançamento em cursos d’água, considera-se condições
mais desfavoráveis, para os cálculos de diluição ou de outros possíveis
efeitos, aquelas de vazão máxima dos efluentes e vazão mínima dos
cursos d’água.

§ 5º - Adota-se como vazão mínima de um curso d’água, a mínima média
de sete dias consecutivos com intervalo de recorrência de dez anos ou na
inexistência desta informação, como a mínima média mensal com período
de recorrência de um ano ou ainda na inexistência desta, a vazão mínima
estimada em estudos baseados nos dados pluviométricos na região.

§ 6º - Não será permitida a diluição de efluentes industriais para
atendimento aos padrões constantes neste Artigo.

§ 7º - Nos casos em que os lançamentos impliquem em infiltração e,
conseqüentemente, contaminação de águas subterrâneas, o Órgão
Ambiental Municipal estabelecerá condições especiais, inclusive valores
mais restritivos.

§ 8º - O Órgão Ambiental Municipal poderá estabelecer exigências quanto
a redução de toxicidade dos efluentes líquidos industriais, ainda que os
mesmos estejam dentro dos padrões preconizados neste Art..

§ 9º - Os efluentes líquidos poderão ser lançados nos corpos d’água
desde que obedeçam aos seguintes padrões:
a)  pH entre 5,0 e 9,0
b) Temperatura inferior a 40ºC
c) Materiais sedimentáveis até 1,0 ml/l, em teste de 01 (uma) hora de
cone Imhoff.
d) Ausência de materiais sedimentáveis em teste de 01 (uma) hora de
cone Imhoff para lançamento em lagos, lagunas e reservatórios
e) Materiais flutuantes: virtualmente ausentes
f) Cor: virtualmente ausentes
g) Óleos minerais até 20 mg/l
h) Óleos vegetais e gorduras animais até 30 mg/l
i) Metais
1 - Alumínio total até 3,0 mg/l
2 - Arsênio total até 0,0 mg/l
3 - Bário total até 5,0 mg/l
4 - Boro total até 5,0 mg/l
5 - Cádmio total até 0,1 mg/1
6 - Chumbo total até 0,5 mg/1
7 - Cobalto total até 1,0 mg/l
8 - Cobre total até 0,5 mg/l
9 - Cromo total até 0,5 mg/l
10 - Estanho total até 4,0 mg/1
11 - Ferro solúvel total até 15,0 mg/l
12- Manganês solúvel total até 1,0 mg/l
13 - Mercúrio total até 0,01 mg/l
14- Níquel total até 1,0 mg/l
15 - Prata total até 0,1 mg/l
16 - Selênio total até 0,05 mg/l

potencialmente poluidoras instaladas no Município de Valença, em águas
superficiais ou subterrâneas, diretamente ou através de quaisquer meios
de lançamento, incluindo redes de coleta.

Art. 115º - Os critérios e padrões estabelecidos em legislação
deverão ser atendidos, também, por etapas ou áreas específicas do
processo de produção ou geração de efluentes, de forma a impedir a
sua diluição e assegurar a redução das cargas poluidoras totais.

Art. 116º - Os lançamentos de efluentes líquidos não poderão
conferir aos corpos receptores características em desacordo com os
critérios e padrões de qualidade de água em vigor ou que criem
obstáculos ao trânsito de espécies migratórias, exceto na zona de mistura.

Art. 117º - Serão consideradas, de acordo com o corpo receptor,
com critérios estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal, ouvindo o
CONDEMA, as áreas de mistura fora dos padrões de qualidade.

Art. 118º - A captação de água superficial ou subterrânea deverá
atender aos requisitos estabelecidos pela legislação específica, sem prejuízo
às demais exigências legais, a critério técnico do Poder Executivo Municipal.

Art. 119º - As atividades efetivas ou potencialmente poluidoras
ou degradadoras e de captação de água, implementarão programas de
monitoramento de efluentes e da qualidade ambiental em suas áreas de
influência, previamente estabelecidos ou aprovados pelo Poder Executivo
Municipal, integrando tais programas o SIA.

§ 1º - A coleta e análise dos efluentes líquidos deverão ser baseadas em
metodologias aprovadas pelo Poder Executivo Municipal.

§ 2º - Todas as avaliações relacionadas aos lançamentos de efluentes
líquidos deverão ser feitas para as condições de dispersões mais
desfavoráveis, sempre incluídas as previsões de margens de segurança.

§ 3º - Os técnicos do Poder Executivo Municipal terão acesso a todas as
fases do monitoramento que se refere o “caput” deste Artigo, incluindo
procedimentos laboratoriais.

Art. 120º - A critério do Poder Executivo Municipal, as atividades
efetivas ou potencialmente poluidoras deverão implantar bacias de
acumulação ou outro sistema com capacidade para as águas de
drenagem, de forma a assegurar o seu tratamento adequado.

§ 1º - O disposto no “caput” deste Artigo aplica-se às águas de drenagem
correspondentes à precipitação de um período inicial de chuvas a ser
definido em função das concentrações e das cargas de poluentes.

§ 2º - A exigência da implantação de bacias de acumulação poderá
estender-se às águas eventualmente utilizadas no controle de incêndios.

Capítulo V
DOS RESÍDUOS LÍQUIDOS

Art. 121º - Ficam estabelecidos critérios e padrões para
lançamento de efluentes líquidos.

§ 1º - Os critérios aplicam-se a lançamentos diretos e indiretos de efluentes
líquidos, provenientes de atividades poluidoras, nas águas interiores,
superficiais ou subterrâneas no Município de Valença, através de quaisquer
lançamentos, inclusive na rede pública de drenagem de esgotos ou pluvial.
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17 - Vanádio total até 4,0 mg/l
18- Zinco total até 1,0 mg/I
j) Amônia até 5,0 mg/l
k) Cloro ativo até 5,0 mg/l
l) Cianetos até 0,2 mg/1
m) Índice de fenóis até 0,2 mg/l
n) Fluoretos até 10,0 mg/l
o) Sulfetos até 1,0 mg/l
p) Sulfitos até 1,0 mg/1
q) Substâncias tensoativas que reagem ao azul de metileno até 2,0 mg/l
r) Sulfeto de carbono até 1,0 mg/l
s) Pesticidas
1) Organofosforados e carbamatos até 0,1 mg/l
2) Organofosforados e carbamatos totais até 1,0 mg/l
t) Hidrocarbonetos
1) alifáticos halogenados voláteis, tais como 1,1,1 - tricloroetano;
diclorometano; tricloretileno até 0,1 mg/l
2) alifáticos halogenados voláteis totais até 1,0 mg/l
3) alifáticos halogenados não listados tais como ftalo-ésteres até 0,05 mg/l
4) halogenados totais, excluindo os hidrocarbonetos alifáticos
halogenados voláteis até 0,5 mg/l

§ 10 - Serão fixados para cada caso específico de cada substância não
relacionada neste Artigo, padrões com análise prévia do Órgão Ambiental
Municipal.

§ 11 - O lançamento em rede coletora dotada de tratamento fica
condicionada a comprovação pelo responsável pela atividade ou
empreendimento da capacidade de escoamento e de implantação de
sistema de remoção de sólidos grosseiros.

§ 12 - No cálculo das concentrações máximas permissíveis não serão
consideradas as vazões de efluentes líquidos através de diluição com a
água não poluída proveniente da mesma bacia hidrográfica.

§ 13 - O Órgão Ambiental Municipal exigirá a implantação de tratamento
para remoção de nutrientes e de sistema para desinfecção dos esgotos
tratados das atividades não industriais contribuintes de sistemas
lagunares e corpos d’água utilizados em abastecimento público, de modo
a manter ou recuperar os níveis de oxigênio necessário ao atendimento
dos usos benéficos de água.

§ 14 - Os efluentes líquidos provenientes de atividades de serviços de
saúde, nos quais hajam despejos infectados por microorganismos
patogênicos ou que contenham produtos químicos-farmacêuticos, deverão
sofrer tratamento especial a ser definido pelo Órgão Ambiental Municipal.

§ 15 - O Órgão Ambiental Municipal estabelecerá para cada caso as
exigências para tratamento e disposição final do lado gerado nos sistemas
de tratamento.

§ 16 - Os métodos de coleta e análise dos efluentes líquidos devem ser
os especificados nas normas aprovadas pelo Órgão Ambiental do Estado
do Rio de Janeiro, INMETRO ou no “Standard Methods for the
Examinatíon of Water”.

Art. 122º - Quando não existir rede coletora de esgotos, as
medidas adequadas ficam sujeitas à aprovação do Órgão Ambiental
Municipal, que fiscalizará a sua execução e manutenção.

Art. 123º - Fica vetado o lançamento de esgotos “in natura” a céu
aberto ou na rede de água pluviais.

Art. 124º - Os esgotos sanitários deverão ser coletados, tratados
e receber destinação adequada, de forma a se evitar contaminação de
qualquer natureza.

Art. 125º - Cabe ao Poder Público a instalação, diretamente ou
em regime de concessão, de estações de tratamento, elevatórias, rede
coletora e emissários de esgotos sanitários.

Art. 126º - E obrigatória a existência de instalações sanitárias
adequadas nas edificações e sua ligação à rede pública coletora para o
esgoto.

Art. 127º - No licenciamento ambiental e na aprovação de projetos
e residências  unifamiliares se exigirá no mínimo o disposto na norma
NBR 7229/82 da ABNT.

Art. 128º - Fica proibido o lançamento de efluentes líquidos finais
que contenham as seguintes substâncias, em qualquer concentração:
1 - Acetato de chumbo
2 - Azotiopirina
3 – Benzeno
4 - Ciclofosfamida
5 - Cloreto de vinila
6 - Hidrocloreto de procarbazina
7 - Sulfato de víncristina
8 - Treosulfan
9 - 4 - aminobifenil
10 - Arsênico
11 - Asbesto
12- Auramina
13 -  1,2 - benzantreno
14 - Benzidina
15 - 3,4 - Benzopireno
16 - Berilio
17- BHC - Alfa, Beta, Gama
18 - Bicloroetilnítrouréia - BCNU
19 - Clorambucil
20 - 1,2 - cloroetil 3 – ciclohexil 1 - nitrosuréia - CCNU
21 - Decarbazina
22 - D.D.T.
23 - 4,4 - diaminodífenileter
24 - 3,3 - diclorobenzidina
25 - Dialdrin
26 - Di (2 - etilhexil) ftalato
27 - Dietilnitrosamina
28 - Etilcarbamato
29 - Etíletiouréia
30 - Fenazopiridina
31 - Metiltiouracil
32 - Nafenopin
33 - 2 - naftilamina
34 - Nitropropano
35 - N - nitroso - di - n - butilamina
36 - N - Nitrosodimetilamina
37 - N - Nitrosometiluréia
38 - N - Nitroso - n - metiluretano
39 - Bífenilas policloradas - PCB
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II – entulhos: resíduos sólidos inertes, não suscetíveis de decomposição
biológica, provenientes de construções ou demolições que possam ser
dispostos de forma segura e estável em aterro controlado, sem oferecer
risco efetivo ou potencial a saúde humana ou aos recursos naturais;
III - aterro sanitário: processo de disposição de resíduos sólidos no solo,
mediante projeto elaborado com a observância de critérios técnicos e da
legislação pertinente; e
IV - movimento de terra: escavação ou depósito de terra ou entulhos em
terreno, com quaisquer finalidades.

Art. 134º - Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar,
infiltrar ou acumular no solo resíduos sólidos, sem a prévia consulta ao
Poder Executivo Municipal.

Art. 135º - Compete ao gerador a responsabilidade pelos resíduos
produzidos, compreendendo as etapas de acondicionamento, coleta,
tratamento e disposição final.

PARÁGRAFO ÚNICO - A utilização do solo como destino final de resíduos
potencialmente poluentes deverá ser aprovada pelo Secretaria Municipal
de Agropecuária e Meio Ambiente, estabelecendo normas, técnicas de coleta,
armazenagem, transporte e destino final dos mesmos, ficando vetada a
simples descarga ou depósito, seja em propriedade pública ou particular.

Art. 136º - A coleta, transporte, tratamento e disposição final do
lixo urbano 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.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica expressamente proibido:
I - A deposição indiscriminada de lixo em locais impróprios, em áreas
urbanas e agrícolas;
II - A queima e a disposição final de lixo a céu aberto;
III - A utilização de lixo ‘in natura’ para alimentação de animais, adubação
orgânica ou em qualquer tipo de agricultura;
IV - O lançamento de lixo em água de superfície, sistemas de drenagem
de águas pluviais, poços, cacimba e áreas erodidas; e
V - O assoreamento de fundo de vale através de colocação de lixo,
entulhos e outros materiais.

Art. 137º - Cada proprietário, ou ocupante titular, é responsável
pelo acondicionamento do lixo e demais detritos produzidos no imóvel
ou oriundos do mesmo.

Art. 138º - Qualquer prédio que vier a ser construído ou reformado
deverá ser dotado de abrigo para recipiente de lixo, conforme
especificações do Poder Executivo Municipal.

Art. 139º- Serão obrigatoriamente incinerados ou submetidos a
tratamento especial:
I - Resíduos sólidos declaradamente contaminados, considerados
contagiosos ou suspeitos de contaminação, provenientes de
estabelecimentos hospitalares, laboratórios, farmácias, drogarias,
clínicas, maternidades, casas de saúde, necrotérios, pronto socorros,
sanatórios, consultórios e congêneres; e
II - Materiais biológicos, restos de tecidos orgânicos, restos de órgãos
humanos ou animais, restos de laboratórios de análises clínicas e de
anatomia patológica, animais de experimentação e outros materiais similares.

Art. 140º - A terceirização de serviços de coleta, armazenamento,
transporte, tratamento e destinação final de resíduos não isentam a
responsabilidade do gerador pelos danos que vierem a ser provocados.

40 - Propiltiouracil
41 - Tiouréia
42 - 0 - Toluidina

Art. 129º - As atividades que operem com lavagem de veículos
só poderão realizar suas operações em instalações equipadas com caixa
de retenção de resíduos sedimentáveis, com no mínimo 01 (um) metro
cúbico de capacidade e conjunto separador de água-óleo, composto de
no mínimo duas caixas separadoras, sendo o somatório de volume das
duas de no mínimo 01 (um) metro cúbico.

§ 1º - A caixa de retenção de resíduos sedimentáveis deverá ser
necessariamente limpa após 50% (cinqüenta por cento) de saturação
de sua capacidade e os resíduos gerados devem ser encaminhados ao
aterro sanitário municipal.

§ 2º - Os resíduos oleosos resultantes no conjunto separadores de água-
óleo deverão ser acondicionados em tambores de no mínimo 200
(duzentos) litros, até ocorrer o recolhimento por parte da empresa
credenciada pelo DNC.

§ 3º - Os lavadores automáticos de carrocerias dos veículos, devem
possuir apenas caixa de retenção de resíduos sedimentáveis, com saída
independente.

Capítulo VI
DO SOLO

Art. 130º - A proteção do solo no Município visa:
I - garantir o uso racional do solo urbano, através dos instrumentos de
gestão competentes, observadas as diretrizes ambientais conforme a Lei;
II - garantir a utilização do solo cultivável, através de adequado planejamento,
desenvolvimento, fomento e disseminação de tecnologias e manejos;
III - priorizar o controle da erosão, a contenção de encostas e o
reflorestamento das áreas degradadas; e
IV - priorizar a utilização de controle biológico de pragas.

Art. 131º - O Município deverá implantar adequado sistema de
coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos, incluindo
coleta seletiva, segregação, reciclagem, compostagem e outras técnicas
que promovam a redução do volume total dos resíduos sólidos gerados.

Art. 132º - A disposição de quaisquer resíduos no solo, sejam
líquidos, gasosos ou sólidos, só será permitida mediante comprovação
de sua degradabilidade e da capacidade do solo de autodepurar-se,
levando-se em conta os seguintes aspectos:
I - capacidade de percolação;
II - garantia de não contaminação dos aqüíferos subterrâneos;
III - limitação e controle da área afetada; e
IV - reversibilidade dos efeitos negativos.

Capítulo VII
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 133º - Para os f ins deste regulamento, aplicam-se as
definições que se seguem:
I - resíduos sólidos: resíduos em qualquer estado da matéria não utilizados
como fins econômicos e que possam provocar, se dispostos no solo,
contaminação de natureza física, química ou biológica do solo ou nas
águas superficiais e subterrâneas;
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Art. 141º - O lixo proveniente de feiras livres, comércio ambulante
ou temporário e demais eventos autorizados, pela Prefeitura, deverão
ser acondicionados e colocados para coleta conforme previamente
estabelecido pela Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.

Art. 142º - Não será permitida a instalação ou operação de
incineradores em edificações residenciais, comerciais e de prestação
de serviços, em todo o Município de Valença.

Art. 143º - A coleta de lixo no Município de Valença deverá, no
prazo máximo de dois anos, ser efetuada de forma seletiva, onde haverá
recolhimento diferenciado dos resíduos separados pela comunidade nas
próprias fontes geradoras, devendo este sistema atender a todos os bairros.

Art. 144º - A utilização de resíduos por terceiros como matéria
prima em processos, não cessará a responsabilidade do gerador mesmo
após sofrer transformações que os descaracterizem como tal, sujeitos
ao processo de licenciamento pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 145º - Não serão permitidos o tratamento e disposição final
no Município de resíduos de qualquer natureza que não tenham sido
gerados por atividades no próprio município, de acordo com a lei.

Art. 146º - A recuperação de áreas degradadas pela disposição
de resíduos é de inteira responsabilidade técnica e financeira da fonte
geradora ou na impossibilidade de identificação desta, do proprietário
da terra, responsável pela degradação, cobrando-se deste os custos de
serviços executados quando realizados pelo Município, em razão da
eventual emergência de sua ação.

Art. 147 - A utilização do solo como destino final de resíduos
potencialmente poluentes, deverá ser aprovada pelo Poder Executivo
Municipal, estabelecendo normas, técnicas de coleta, armazenagem,
transporte e destino final dos mesmos, ficando vetada a simples descarga
ou depósito sem prévio tratamento, seja em propriedade pública ou particular.

Art. 148º - Fica proibido a importação, transporte, passagem,
estadia ou destruição de Bifenilas Policloradas (PCB) e ou resíduos
contaminados por PCB, no Município de Valença, sem prévia consulta e
autorização Do Poder Executivo Municipal.

§ 1º - Por definição, os PCB também recebem denominações como
Askarel, Aroclor, Clophen, Phenoclor, Kaneclor e Piranol, entre outros,
não descaracterizando suas características físico-químicas.

§ 2º - Todas as atividades que armazenarem e se utilizarem PCB, devem
apresentar relatórios semestrais sobre o volume do produto sob sua
responsabilidade.

§ 3º - As empresas devem apresentar em 180 (cento e oitenta) dias após
a promulgação deste Código, projeto de destruição final do produto, a
uma razão mínima de 25% (vinte e cinco por cento) do volume total
inicial, por ano, visando o estoque ZERO, dentro do Município de Valença,
no ano 2010.

§ 4º - Todos os óleos lubrificantes residuais e outras substâncias líquidas
contaminadas por óleos lubrificantes devem ser mantidos em tambores
de no mínimo 200 l (duzentos litros) ou em tanques de maior capacidade,
no aguardo de comercialização com empresas credenciadas pelo D.N.C,
a recebê-lo.

§ 5º - Não existe outra destinação a ser dada para os produtos citados
no parágrafo anterior.

§ 6º - A comprovação de comercialização se dará por nota fiscal de
compra, expedida pela empresa coletora.

§ 7º - Todo armazenamento de óleo como os citados, deve possuir dique
de contenção, compatível com o volume armazenado.

§ 8º - Todo depósito projetado ou construído acima do nível do solo, para
receber líquidos potencialmente poluentes, os tanques deverão ser
protegidos com dique de contenção com volume compatível com o
armazenado.

§ 9º - O diques não poderão receber mais de um produto com
característica diferente.

§ 10 - Os tanques que se encontrarem ao ar livre deverão ser protegidos
por cobertura, a fim de ser evitado o acesso de água pluvial ao dique de
contenção.

Art. 149º - Não será permitida a instalação de aterros em áreas
inundáveis, em áreas e recarga de aqüíferos, em áreas de proteção de
mananciais, habitat de espécies protegidas, em áreas de preservação
ambiental permanente e em áreas definidas como Unidades de
Conservação da Natureza.

§ lº - Os efluentes líquidos que venham a ser gerados pelos aterros, deverão
ocorrer dentro dos padrões e critérios estabelecidos neste Código.

§ 2º - Os aterros deverão situar-se fora de faixa marginal de proteção de
qualquer corpo d’água, respeitada a distância mínima de 200 (duzentos)
metros.

§ 3º - A área útil do aterro deverá se localizar a uma distância mínima de
500 (quinhentos) metros de residências, hospitais, clínicas, centros
médicos, de reabilitação, de escolas, de asilos, de orfanatos, de creches,
de clubes esportivos e de parques públicos.

§ 4º - Os aterros deverão ser isolados por faixa de proteção arbórea
(cinturão verde), numa mínima de 20 (vinte) metros.
§ 5º - É obrigatório o monitoramento do percolado do aterro e sua
influência em águas superficiais e subterrâneas, devendo os dados serem
encaminhados a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
trimestralmente.

§ 6º - Deverão ser enviados juntamente com o citado no parágrafo anterior
os registros de operação do aterro, as informações referentes a data de
chegada, procedência, características qualitativas e quantitativas, estado
físico, pré-tratamento realizado e local de disposição de cada resíduo
recebido no aterro.

§ 7º - A critério do Poder Executivo Municipal poderão ainda ser exigidos
outros monitoramentos.

§ 8º - A instalação e operação de aterros não deverão alterar a qualidade
das coleções hídricas existentes no Município de Valença.

§ 9º - O aterro deverá possuir sistema duplo de impermeabilização inferior
e superior.

§ 10 - A área do aterro deve ser isolada e controlada de modo a impedir
o acesso de pessoas estranhas e animais.
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modificação indesejável da cobertura vegetal, erosão, assoreamento e
contaminação de coleções hídricas, poluição atmosférica ou
descaracterização da paisagem.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando o terreno estiver situado a menos de
200m (duzentos metros) de curso d’água ou nascente, deverá ter
autorização do Órgão Ambiental Municipal.

Art. 152º - Para quaisquer movimentos de terra, deverão ser
previstos mecanismos de manutenção da estabilidade de taludes, rampas
e platôs, de modo a impedir a erosão e suas conseqüências.

PARÁGRAFO ÚNICO - O aterro ou desaterro deverá ser seguido de
recomposição do solo e de cobertura vegetal adequada à contenção do
carreamento pluvial de sólidos.

Capítulo IX
DO PARCELAMENTO DO SOLO

Art. 153º - As normas para parcelamento do solo urbano
estabelecem diretrizes para implantação de loteamentos,
desmembramentos e demais formas que venham caracterizar um
parcelamento.

Art. 154º - Os parcelamentos urbanos ficam sujeitos, dentre outras
normas, aos seguintes quesitos legais:
I - Adoção de medidas para tratamento de esgotos sanitários para
lançamentos nos cursos d’água;
II – Proteção  das áreas de mananciais, assim como suas áreas de
contribuição imediata; e
III - Previsão de adequado destino final aos resíduos sólidos urbanos,
industriais, domiciliares e hospitalares de modo a não comprometer a
saúde pública, o solo, o ar e os corpos d’água sejam estes superficiais
ou subterrâneos, tendo em vista a natureza da ocupação e das atividades
desenvolvidas na área de influência.

Art. 155º - Os assentamentos industriais, sua localização e
interação com as demais atividades, suas dimensões e processos
produtivos correspondentes, atenderão as diretrizes estabelecidas por
lei, de conformidade com a finalidade de desenvolvimento econômico
social e estratégico, tendo em vista:
I - Aspectos ambientais na área;
II - Os impactos significativos;
III - As condições, critérios, padrões e parâmetros definidos no Plano Diretor;
IV - Os limites de saturação ambiental;
V - Os efluentes gerados;
VI - A capacidade do corpo receptor;
VII - A disposição de resíduos industriais; e
VIII - A infra-estrutura urbana.

PARÁGRAFO ÚNICO - A localização, implantação, operação, ampliação
e alteração de atividades industriais, dependerão de análise prévia técnica
da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, observando
as restrições legais.

Art. 156º - Nos setores habitacionais o ‘habite-se’ somente será
expedido após o plantio de, no mínimo, uma árvore para fração mínima
do terreno.

Art. 157º - Na aprovação de projetos para as construções
residenciais, comerciais e industriais, deverá o órgão competente, exigir
o plantio de árvores nos passeios públicos.

§ 11 - O aterro sanitário municipal não poderá receber resíduos industriais.

§ 12 - O descarte de produtos farmacêuticos, que se encontram com
validade vencida ou fora de especificação, deverá ser previamente
comunicada a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente,
para decisão e/ou autorização.

§ 13 - Os resíduos sólidos industriais oleosos ou contaminados por óleos
só poderão ser dispostos no aterro sanitário municipal se o percentual
de óleo presente for inferior a 1%(um por cento) do peso total a ser
descartado.

Art. 150º - A importação de determinados materiais de outras
localidades ao Município de Valença necessitam de prévia autorização
da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
§ 1º - Os materiais que estão classificados para este Art. são:
a) Desperdícios e resíduos de asbestos (amianto)
b) Desperdícios cinzas e resíduos contendo principalmente:
1) Zinco
2) Chumbo
3) Vanádio
4) Cobre
5) Alumínio
6) Estanho
7) Níquel
8) Titânio
9) Tungstênio
10) Molibdênio
c) Desperdícios, resíduos e sucata contendo principalmente:
1) Prata
2) Tântalo
3) Cobalto
4)Bismuto
5) Cádmio
6) Titânio
7) Antimônio
8) Manganês
9) Berílio
10) Cromo
11) Germânio
12) Vanádio
13) Cobre
14) Níquel
15) Cerâmicas diversas
d) Materiais contendo teores de um ou mais dos seguintes elementos:
1) Arsênio
2) Bário
3) Mercúrio
4) Selênio
5) Tálio
6) Telúrio
7) Flúor
8) Cianetos

Capítulo VIII
DOS MOVIMENTOS DE TERRA

Art. 151º - Depende de prévia autorização do Órgão Ambiental
Municipal, a movimentação de terra para a execução de aterro, desaterro
e bota fora, quando implicarem sensível degradação ambiental, incluindo
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Capítulo X
DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS

Art. 158º - A extração de bens minerais são reguladas por este
capítulo e pela norma ambiental pertinente.

Art. 159º - A exploração de jazidas das substâncias minerais
dependerá de EPIA/RIMA para o seu licenciamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando do licenciamento, será obrigatória a
apresentação de projeto de recuperação da área degradada pelas
atividades de lavra.

Art. 160º - O requerimento de licença municipal para a realização
de obras, instalação, operação e ampliação de extração de substâncias
minerais, será instruído pelas autorizações estaduais e federais.

Capítulo XI
DO CONTROLE DA EMISSÃO DE RUÍDOS

Art. 161º - A emissão de ruídos, decorrência de quaisquer
atividades sociais ou recreativas, em ambientes confinados, no Município
de Valença, obedecerá aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidas
por esta lei, sem prejuízo da legislação federal e estadual aplicável.

Art. 162º - Fica proibida a emissão de ruídos produzidos por
quaisquer meios ou de quaisquer espécies com níveis superiores aos
determinados pela legislação federal ou estadual.

Art. 163º - Os estabelecimentos, instalações ou espaços
destinados ao lazer, cultura, hospedagem, diversões ou culto religioso,
que podem adequar-se aos mesmos padrões de uso residencial ou que
impliquem na fixação de padrões especiais para os níveis de ruído e
vibrações, deverão dispor de tratamento acústico que limite a passagem
do som para o exterior, caso suas atividades utilizem fonte sonora, com
transmissão ao vivo ou por amplificadores.

Art. 164º - A solicitação do alvará de licença para os estabelecimentos
descritos no Art. anterior, será instruída com os documentos exigidos pela
legislação em vigor, acrescidos das seguintes informações:
I - Tipo(s) de atividade(s) do estabelecimento e os equipamentos sonoros
utilizados;
II - Horário de funcionamento do estabelecimento;
III - Capacidade ou lotação máxima do estabelecimento;
IV - Laudo técnico comprobatório de tratamento acústico, assinado por
pessoa habilitada; e
V - Descrição dos procedimentos recomendados pelo laudo técnico para
o perfeito desempenho da proteção acústica do local.

Art. 165º - O laudo técnico mencionado no inciso IV do artigo anterior
deverá atender, dentre outras exigências legais, às seguintes disposições:
I - Ser elaborado por profissional ou empresa idônea, não fiscalizadora,
especializada na área;
II - Trazer a assinatura de todos os profissionais que o elaboraram,
acompanhada do nome completo e habilitação. Quando o profissional
for inscrito em um Conselho, constar o respectivo número do registro;
III - Ser ilustrado em planta ou lay out do imóvel, indicando os espaços
protegidos;
IV - Conter a descrição detalhada do projeto acústico instalado no imóvel,
incluindo as características acústicas dos materiais utilizados;

V - Perda de transmissão ou isolamento sonoro das partições,
preferencialmente em bandas de freqüência de 1/3 (um terço) de oitava;
VI - Comprovação técnica da implantação acústica efetuada;
VII - Levantamento sonoro em áreas possivelmente impactadas, através
de testes reais ou simulados; e
VIII - Apresentação dos resultados obtidos contendo:
a) Normas legais seguidas;
b) Croquis contendo os pontos de medição;
c) Conclusões.

§ 1º - O Executivo representará denúncia ao Conselho ao qual pertence
o profissional responsável, solicitando aplicação de penalidades se
comprovada qualquer irregularidade na elaboração do laudo referido no
caput, além de outras medições legais cabíveis.

§ 2º - Na renovação do alvará de licença e firma deverá apresentar:
I - Mudança de uso dos estabelecimentos; e
II - Qualquer alteração na proteção acústica instalada e aprovada, assim
como qualquer alteração que implique modificação nos termos contidos
no alvará de licença.

§ 3º - O pedido para renovação do certificado de uso deverá ser requerida
03 (três) meses antes do vencimento, não se admitindo o funcionamento
através de prazos ou prorrogações.

Art. 166º - Aos estabelecimentos que não estiverem em perfeito
funcionamento legal antes da promulgação desta lei, será concedido
prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias para adequarem-se
aos seus termos.

PARÁGRAFO ÚNICO - A administração, em até 45 (quarenta e cinco)
dias após a promulgação da presente lei, comunicará individualmente e
por escrito, aos responsáveis pelos estabelecimentos já  em
funcionamento ou que já oficializaram solicitação de funcionamento, sobre
sua vigilância e o prazo mencionado no “caput” deste Artigo.

Art. 167º - Será permitida, independente de zona de uso, horário
e do ruído que produza, toda e qualquer obra de emergência pública ou
particular que, por sua natureza objetive evitar colapso nos serviços de
infra-estrutura da cidade ou risco de integridade física da população.

Art. 168º - Todo e qualquer plano de intervenção urbana para
disciplinar a colocação de veículos de divulgação de anúncios por vias
sonoras ao público de qualquer natureza, deverá ser submetido à
aprovação do Poder Público Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO - Todos os veículos de divulgação existentes antes
da aprovação desta lei e posterior a ela, devem ser cadastrados e
informados pela secretaria municipal competente, dos níveis de ruídos
permitidos;

Art. 169º - Quando constatada a infração adotar-se-ão os
seguintes procedimentos:
I - Em caso de equipamentos sonoros, o responsável pela fonte sonora
deve ser intimado a diminuir o som de imediato até que se tenha o
tratamento acústico adequado;
II - Em casos de maquinários, a Secretaria Municipal de Agropecuária e
Meio Ambiente intimará a fonte poluidora a só operar dentro de horários
restritos, até execução do tratamento acústico adequado:
III - Na ocorrência da reincidência, deverá ser interditada a fonte produtora
de ruído e se mesmo assim não houver descontinuidade nos incômodos:
o setor da atividade será interditado.



Edição 966 - 21/06/2018 Página 28

Prefeitura Municipal
de Valença - RJ Boletim Oficial

§ 7º - Quando por motivo de emergência, parada técnica, falha mecânica
ou acidente, o veículo parar em local não autorizado pelo Poder Executivo
Municipal, deverá permanecer sinalizado e sobre vigilância de seu
condutor ou de autoridade local, salvo se a sua ausência imprescindível
para a comunicação do fato, pedido de socorro ou atendimento médico.

§ 8º - Em caso de acidente, avaria ou outro fato que obrigue a imobilização
de veículo transportando produto classificado como perigoso, o condutor
adotará as medidas indicadas na ficha de emergência correspondente a
cada produto transportado, dando ciência à autoridade de trânsito mais
próxima, pelo meio disponível mais rápido, detalhando ocorrência, o local,
as classes e quantidades dos materiais transportados.

§ 9º - Em razão da natureza, extensão e características da emergência,
O Poder Executivo Municipal que atender ao caso determinará ao
expedidor ou ao fabricante do produto a presença de técnico ou pessoal
especializado.

§ 10 - Em caso de emergência, acidente ou avaria, o fabricante, o
transportador, o expedidor e o destinatário do produto classificado como
perigoso darão apoio e prestarão os esclarecimentos que lhes forem
solicitados pelo Poder Executivo Municipal.

§ 11 - O condutor de veículo utilizado no transporte de produtos
classificados como perigosos, além das qualificações e habilitações
previstas na legislação de trânsito, deverá receber treinamento específico
para o transporte de cargas perigosas.

§ 12 - Sem prejuízo do disposto na legislação fiscal, de transporte, de
trânsito e relativa ao produto transportado, produtos classificados como
perigosos ou equipamentos relacionados com essa finalidade, só poderão
circular pelas vias públicas portando os seguintes documentos:
I - Certificado de Capacitação para o transporte de produtos perigosos e
a granel, dos veículos e dos equipamentos, expedidos pelo INMETRO
ou entidade por ele credenciada.
II - Documento fiscal do produto transportado, conteúdo número e nome
apropriado para o embarque, classe e quando for o caso, subclasse a
qual o produto pertence, declaração assinada pelo expedidor de que o
produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos
normais de carregamento, descarregamento e transporte.
III - Ficha de emergência e envelope para o transporte, emitido pelo
expedidor, de acordo com as NBR 7503, 7504 e 8285, preenchidos
conforme instruções fornecidas pelo fabricante ou importador do produto
transportado, contendo orientação do fabricante do produto quanto ao que
deve ser feito e como fazer em caso de emergência da corporação de
bombeiros e dos órgãos de policiamento do trânsito e da defesa civil, e
IV - Condutor do veículo devidamente credenciado para o transporte de
cargas classificadas como perigosas.

Art. 175º - O uso de vias urbanas por veículos transportadores de
produtos e/ou resíduos perigosos obedecerá aos critérios estabelecidos
pelo Poder Executivo Municipal, devendo ser consideradas como
merecedoras de especial proteção às áreas densamente povoadas, a
proteção dos mananciais e áreas de valor ambiental.

§ 1º - As operações de carga e descarga nas vias urbanas deverão
obedecer a horários previamente determinados pelo Poder Executivo
Municipal, levando em conta, entre outros fatores, as áreas mencionadas
no “caput” deste artigo e o fluxo de tráfego.

§ 2º - As operações de carga e descarga nas vias urbanas não poderão
ser realizadas com o veículo sobre a calçada e deverão ser amplamente
sinalizadas.

Art. 170º - Os horários para fins de aplicação nesta lei são, os
que se seguem:
a) Diurno - entre 07 a 19 horas
b) Vespertino - entre 19 e 22 horas
c) Noturno - entre 22 e 07 horas

Art. 171º - Para cada período, os níveis máximos de som
permitidos deverão estar de acordo com os níveis instituídos em
legislação pertinente.

Art. 172º - O Poder Executivo Municipal deverá apresentar um
levantamento audiométrico, num prazo de 180 (cento e oitenta) dias após
a promulgação desse Código, de toda a área urbana da cidade de
Valença, visando adequar o ruído de fundo, às limitações de conforto e
bem estar da população.

PARÁGRAFO ÚNICO –Nos locais onde o Poder Executivo Municipal
identificar níveis de pressão sonora acima do desejado, será promovida
discussão com os órgãos de trânsito para as devidas reduções.

Capítulo XII
DO CONTROLE DAS ATIVIDADES PERIGOSAS

Art. 173º - É dever do Poder Público controlar e fiscalizar a
produção a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de
substâncias ou produtos perigosos, bem como as técnicas, os métodos
e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a sadia
qualidade de vida e do meio ambiente.

Seção I
DO TRANSPORTE DE PRODUTOS E /OU RESÍDUOS PERIGOSOS

Art. 174 - O transporte de produtos e/ou resíduos perigosos no
Município de Valença obedecerá ao disposto na legislação federal, do
Estado do Rio de Janeiro e ao disposto no Código.

§ 1º - São produtos perigosos, as substâncias determinadas na Portaria
do Poder Executivo Municipal.

§ 2º - São perigosos os resíduos ou mistura de resíduos que possuem
características de corrosibilidade, inflamabilidade, reatividade e/ou toxicidade.

§ 3º - Durante as operações de cargas, transporte, descarga, transbordo,
limpeza e descontaminação, de veículos e equipamentos utilizados no
transporte de produto perigoso, deverão portar rótulos de risco e painéis
de segurança específicos, de acordo com normas vigentes.

§ 4º - Após as operações de limpeza e completa descontaminação e
quando o veículo se encontrar sem a carga classificada como perigosa,
os rótulos de risco e painéis de segurança deverão ser retirados.

§ 5º - É proibido o transporte de produtos classificados como perigosos
juntamente com:
1)  Animais;
2)  Alimentos ou medicamentos destinados ao consumo humano ou
animal, ou com embalagem de produtos destinados a estes fins.

§ 6º - É vedado transportar produtos para uso humano ou animal em
tanques de carga destinados ao transporte de produtos perigosos e granel.
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Art. 176º - Os veículos de transportadores de produtos e/ ou
resíduos perigosos só poderão pernoitar em áreas especialmente
autorizadas pelo Poder Executivo Municipal, após deliberação do Órgão
de Defesa Civil.

§ 1º - As áreas referidas no “caput” deste artigo deverão dispor de infra-
estrutura adequada, notadamente, para controlar incêndios e vazamentos
dos veículos mencionados.

§ 2º - Os estacionamentos ou áreas mencionadas no “caput” deste artigo
não poderão estar localizadas em espaços urbanos densamente
povoados, em áreas de proteção de mananciais, reservatórios d’água,
áreas de hospitais e nas proximidades de áreas de preservação ecológica.

Art. 177º - Em caso de acidente, avaria ou outro fato que obrigue
a paralisação do veículo transportador de produto e/ou resíduo perigoso,
o condutor adotará medidas de segurança adequados de risco,
correspondente a cada produto transportado, dando conhecimento ao
Poder Executivo Municipal, pelo meio disponível mais rápido, detalhando
o tipo de ocorrência, local, produto envolvido, sua classe de risco e
quantidade correspondente.

Art. 178º - A limpeza dos veículos transportadores de produtos e/
ou resíduos perigosos só poderá ser feita em instalações adequadas,
devidamente autorizadas pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 179º - O trânsito de produtos classificados como perigosos
será definido e normatizado pelo Poder Executivo Municipal no período
de 180 (cento e oitenta) dias, após a promulgação desta lei.

Art. 180º - Ao ser verificado o veículo trafegando em desacordo
com o que preceitua este código, o Poder Executivo Municipal, no âmbito
do Município de Valença deverá retê-lo imediatamente, liberando-o depois
de sanada as irregularidades, podendo se necessário determinar:
I - A remoção do veículo para local seguro, podendo autorizar o seu
deslocamento para local onde possa ser corrigida a irregularidade;
II - O descarregamento e a transferência dos produtos para outro veículo
ou para local seguro; e
III - A eliminação da periculosidade da carga ou a sua destinação final,
sob a orientação do fabricante ou do importador do produto, e se for
necessário até do representante da seguradora do produto e o
representante da Defesa Civil.

Capítulo XIII
DA FAUNA E DA FLORA

Art. 181º - Para os fins deste regulamento, aplicar-se-á as
definições que se seguem;

Art. 182º- Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase
do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro,
constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e
criadouros naturais são propriedade do Estado, sendo proibida a sua
utilização, comércio, transporte, perseguição, destruição, caça ou apanha.

Art. 183º - Não será permitida a introdução de nenhuma espécie
sem prévia análise técnica do Poder Executivo Municipal.

Art. 184º - Fica proibido desenvolver atividade ou causar poluição
de qualquer natureza, que provoque mortandade de peixes, mamíferos
répteis e anfíbios ou a destruição de plantas cultivadas ou silvestres.

Art. 185º - Na área da Reserva Particular e Patrimônio Natural
Santo Antônio da Aliança, situado na Serra da Concórdia, Unidade de
Conservação dentro da Área de Preservação Ambiental da Serra da
Mantiqueira (Decreto 91304, de 03/06/85), são expressamente proibidos:
I – as práticas de lazer que comprometam, potencialmente ou
efetivamente os ecossistemas que integram a APA;
II – as atividades extrativistas, agropecuárias e industriais que causem
impacto ambiental, potencial ou efetivamente, aos ecossistemas
integrantes da APA;
III – as atividades que ameaçam afugentar ou extinguir espécies nativas
que tem seu habitat nos ecossistemas da APA;
IV – as atividades capazes de provocar erosão, assoreamento e
eutrofização; e
V – a caça e a pesca.

Art. 186º - São consideradas Áreas de Preservação do Meio
Natural do Município de Valença:
I – as coberturas florestais nativas;
II – o cinturão verde formado na área do município;
III – as áreas lindeiras de todos os córregos municipais;
IV – o Mato das Águas;
V – os córregos locais, a se especificar e a cachoeiras;
VI – as Serras da  Minhoca, do Cavalo Ruço, das Palmeiras, da Taquara,
do Barroso, do Mutuca, dos Velhacos, da Charneca, da Beleza e demais
serras existentes no município;
VII – os lagos e lagoas;
VIII - as encostas acentuadas;
IX – as faixas marginais de proteção a águas superficiais, conforme
legislação estadual pertinente;
X – as áreas que possuam exemplares de fauna e flora ameaçados de
extinção, bem como áreas que sirvam como local de pouso, alimentação
e reprodução;
XI – as áreas de interesse histórico, científico, paisagístico e cultural;
XII – as áreas declaradas ou tombadas por leis e decretos;
XIII – o rio Paraíba do Sul, o rio Preto, suas margens, suas ilhas e seus
afluentes, de acordo com a legislação Federal e do Estado do Rio de Janeiro;
XIV – demais rios do município;
XV – as nascentes; e
XVI – as matas ciliares.

Art. 187º - Fica proibida qualquer atividade nas mediações de matas
residuais e nascentes, que prejudiquem os ecossistemas nelas existentes.

Art. 188º - Após 180 (cento e oitenta) dias da promulgação deste
código, o Poder Executivo Municipal deverá apresentar um plano de re-
arborização da área urbana da cidade de Valença, onde deverão ser
contemplados:
I - a análise da arborização existente;
II - as medidas corretivas de emergência;
III - a avaliação monetária das espécies arbóreas;
IV - a análise da opinião pública sobre a arborização;
V - a apropriação da re-arborização.

Capítulo XIV
DA SUPRESSÃO, PODA, REPLANTIO E USO ADEQUADO E

PLANEJADO DAS ÁREAS REVESTIDAS DE VEGETAÇÃO DO
PORTE ARBÓREO.

Art. 189º - Vegetação do porte arbóreo, para os efeitos desta lei,
é o vegetal lenhoso com diâmetro do caule superior a 0,05m (cinco
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PARÁGRAFO ÚNICO - As obras somente serão aceitas como
def initivamente concluídas quando, além de outras exigências
administrativas pertinentes à matéria, houver parecer favorável do
departamento competente do Poder Executivo Municipal, que observará
o cumprimento das obrigações legais e relativas a cada caso.

Art. 201º - A autorização para a supressão ou a poda de vegetação
do porte arbóreo poderá ocorrer nas seguintes circunstâncias:
I - Quando o estado fitossanitário da árvore justificar;
II - Quando a árvore, ou parte desta, apresentar risco iminente de queda;
III - Quando a árvore estiver causando comprováveis danos ao patrimônio
público ou privado;
IV – Quando a árvore constituir-se em obstáculo fisicamente incontornável
ao acesso e à circulação de veículo;
V - Quando a árvore constituir-se em obstáculo para a construção de
muros divisórios de propriedades vizinhas; e
VI - Quando se tratar de espécie invasora com propagação prejudicial
comprovada.

Art. 202º - A realização de corte ou de poda de árvores em
logradouros públicos somente será permitidos a:
I - Funcionários da Prefeitura devidamente autorizados pelo setor técnico
competente.
II - Funcionários de empresas concessionárias de serviços públicos,
desde que cumpridas as seguintes exigências:
a) Obtenção de autorização no setor técnico municipal competente, que
analisará os motivos do pedido, deferindo ou não o corte ou a poda;
b) Acompanhamento permanente de técnico credenciado, a encargo e
responsabilidade da empresa.

Art. 203º - As árvores suprimidas de logradouros públicos deverão
ser substituídas dentro de um prazo não superior a 30 (trinta) dias, a
contar da supressão, pelo departamento competente.

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de ausência de espaço adequado no
mesmo local, o replantio deverá ser feito noutro local, de forma a garantir
a densidade vegetal das adjacências.

Art. 204º - Fica sujeita as penalidades desta lei, sem prejuízo da
responsabilidade civil e penal, aquele que fizer uso inadequado da
vegetação pública de porte arbóreo, tais como:
I - Colocar placas de qualquer natureza;
II - Pregar placas de qualquer natureza;
III - Fixar por amarras qualquer tipo de faixa ou objeto qualquer;
IV - Pintar os troncos ou galhos;
V - Destruir a folhagem ou quebrar os galhos;
VI - Utilizar as árvores de maneira que se possa caracterizar outras formas
de uso inadequado e nocivo a estas; e
VII - Fazer da arborização pública suporte para qualquer tipo de material;

Art. 205º - Os coretos, trailers, banca de jornal ou palanques não
poderão prejudicar a vegetação pública de porte arbóreo.

Art. 206º – É proibido, por qualquer modo ou meio, matar ou
danificar árvores de ruas, praças e jardins.

Art. 207º – É proibido desviar as águas de lavagem com
substancias nocivas à vida dos vegetais em áreas públicas, para canteiros
arborizados.

centímetros) à altura do peito e aproximadamente 1,30 m (um metro e
trinta centímetro) do solo.

Art. 190º - Constitui-se como bem de interesse comum a todos os
munícipes, toda a vegetação do porte arbóreo, localizada dentro dos limites
territoriais do Município, quer seja de domínio público, quer seja privado.

Art. 191º – Considera-se de preservação permanente a
preservação do porte arbóreo que, por localização, extensão ou
composição florística, constitua elemento de importância ao solo, água
e outros recursos naturais e paisagísticos.

Art. 192  – Nos bosques ou florestas onde exista a predominância
de uma única espécie de vegetação do porte arbóreo, que de domínio
público quer privado, será considerado de preservação permanente
quando devidamente comprovado o seu valor paisagístico, científico,
histórico ou a sua importância no equilíbrio ambiental à população local.

Art. 193º – Os projetos referentes a parcelamento do solo em
áreas revestidas, total ou parcialmente, por vegetação do porte arbóreo,
deverão ser submetidos à apreciação do Poder Executivo Municipal

PARAGRAFO ÚNICO - O departamento competente emitirá a parecer
técnico visando a melhor alternativa que corresponda à mínima destruição
da vegetação do porte arbóreo.

Art. 194º - O departamento competente do Poder Executivo
Municipal deverá considerar a preservação dos recursos paisagísticos
da área em estudo, podendo def inir os agrupamentos vegetais
significativos a preservar.

Art. 195º - Em casos especiais, poderá admitir-se a integração
dos agrupamentos referidos no artigo anterior às atividades do lazer da
comunidade.

Art. 196º - Os projetos de edificação em áreas revestidas, total
ou parcialmente, por vegetação do porte arbóreo no território do Município,
deverão antes da aprovação de setores administrativos pertinentes à
matéria, ser submetidos à apreciação do Poder Executivo Municipal.

Art. 197º - Os projetos de eletrificação pública ou particular
deverão compatibilizar-se com a vegetação arbórea existente no local,
de modo a evitar-se futuras podas.

Art. 198º - Toda edificação, passagem ou arruamento que implique
no prejuízo à arborização urbana, deverá ter o parecer do Poder Executivo
Municipal.

Art. 199º - A supressão de vegetação do porte arbóreo em
propriedade pública ou privada, poderá ser executada, ouvindo-se o setor
técnico competente.

PARÁGRAFO ÚNICO - No período de autorização, além de outras
formalidades, deverá constar necessariamente a devida justificação, para
que se opere a remoção da árvore.

Art. 200º - Nos casos de demolição, reconstrução, reforma ou
ampliação de edificações em terrenos onde exista vegetação do porte
arbóreo, cuja supressão seja indispensável à execução da obra, o
interessado deverá requerer junto ao órgão competente, por escrito,
constando à devida justificação.



Página 31Edição 966 - 21/06/2018

Prefeitura Municipal
de Valença - RJBoletim Oficial

Art. 208º – Qualquer árvore poderá ser declarada imune ao corte,
mediante ato do Executivo, nas seguintes circunstâncias:
I – Por sua raridade;
II – Por sua antiguidade;
III – Por seu interesse histórico, científico ou paisagístico;
IV – Por sua condição de matriz de semente.

§ 1º - Qualquer pessoa poderá solicitar a declaração de imunidade ao
corte de árvore, mediante requerimento por escrito ao Poder Executivo
Municipal, indicando a localização, enumerando uma ou mais
características previstas nos itens deste Artigo.

§ 2º - Competirá a Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente:
1) Emitir parecer conclusivo sobre a questão e encaminha-lo ao Executivo
Municipal;
2) Cadastrar e identificar por uso de placas indicativas, a árvore
declarada ao corte, dando o apoio técnico à preservação da espécie.

Art. 209º - As margens dos rios e córregos, sob responsabilidade
de particulares, deverão ser reflorestadas, e os responsáveis deverão
apresentar em 45 (quarenta e cinco) dias após a promulgação deste
Código, projeto específico ao Executivo Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Poder Executivo terá 30 (trinta) dias
após a entrega do projeto para análise e parecer, comunicando o
requerente o início do plantio.

Capitulo XV
DO INCENTIVO FISCAL PARA A ARBORIZAÇÃO E

CULTIVO DE ESPECIES VEGETAIS

Art. 210º - Fica o Poder Público autorizado a isentar em até 20%
(vinte por cento) do imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana, quando o proprietário plantar e/ou mantiver pelo menos 20%
(vinte por cento) de seu imóvel expressamente com árvores frutíferas e/
ou vegetação nativa, de porte arbóreo.

Capítulo XVI
DO USO DE AGROTÔXICOS

Art. 211º - São considerados, agrotóxicos e outros biocidas,
misturas de substâncias químicas ou biológicas, destinadas a
preservação da ação danosa de seres vivos, considerados no momento
nocivos ou prejudiciais aos setores da produção, armazenamento e
benef iciamento de produtos agropecuários, f lorestas nativas ou
implantadas e seus produtos extrativos, além do ambiente doméstico,
urbano, rural, hídricos e industrial.

Art. 212º - Os agrotóxicos, seus componentes e afins, só poderão
ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados se
previamente registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes
e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde,
do meio ambiente e da agricultura, obedecendo-se a legislação vigente.

Art. 213º - O comércio e uso de agrotóxicos e outros biocidas no
âmbito do Município, só será permitido mediante prescrição por
profissional legalmente habilitado, registrado nos respectivos Conselhos
Regionais, utilizando o devido receituário, cabendo ainda ao Pode
Executivo Municipal a análise do projeto das instalações de atividades
comerciais, que comercialize agrotóxico, para liberação de alvará de
funcionamento.

Art. 214º - Compete, também, no âmbito do Município à Secretaria
Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, o controle, a fiscalização da
produção, o transporte interno e o uso de agrotóxicos e biocidas em geral.

Art. 215º - Não haverá intimação, devendo o contribuinte ser
imediatamente autuado, tendo ainda todo material utilizado para tal,
apreendido:
I - Quando for encontrado utilizando agrotóxicos ou biocidas, sem o devido
receituário;
II - Quando for constatado o estoque de agrotóxicos ou biocidas em sua
guarda, em locais não recomendados e que não atendam a legislação
estadual ou federal sobre a questão; e
III - Quando fizer uso de agrotóxicos ou biocidas às margens dos veios
d’água.

Art. 216º - As embalagens dos agrotóxicos, seus componentes e
afins deverão atender, entre outros, os seguintes requisitos conforme
determina a Lei Federal em vigor:
I - serem projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento,
evaporação, perda ou alteração de seu conteúdo;
II - os materiais de que forem feitas devem ser insuscetíveis de serem
atacados pelo conteúdo ou de formar com ele combinações nocivas ou
perigosas;
III - serem suficientemente resistentes em todas as suas partes, de forma
a não sofrer enfraquecimento e a responder adequadamente as
exigências de sua normal conservação; e
IV - serem providas de um lacre, que seja irremediavelmente destruído
ao ser aberto pela primeira vez.

§ 1º - É proibido o fracionamento ou reembalagem de agrotóxicos e
biocidas, para fins de comercialização, salvo quando realizados nos
estabelecimentos produtores dos mesmos.

§ 2º - As embalagens que acondicionam ou acondicionaram agrotóxicos e
biocidas, não poderão ser comercializadas, devendo ter destinação final.

Art. 217º – Para serem vendidos ou expostos a venda no
Município, os agrotóxicos ou biocidas são obrigados a exibir rótulos
próprios, como determina a Lei Federal vigente: que contenham, entre
outros, os seguintes dados:
I - Indicações para identificação do produto, compreendendo:
a) o nome do produto;
b) o nome e a percentagem de cada princípio ativo e a percentagem
total dos ingredientes inertes que contém;
c) a quantidade de agrotóxicos e biocidas que a embalagem contêm
expressas em unidades de peso ou volume, conforme o caso;
d) o nome e o endereço do fabricante e do importador;
e) os números de registro do produto e do estabelecimento fabricante
ou importador;
f) o número do lote ou da partida;
g) um resumo dos principais usos do produto;
h) a classificação toxicológica do produto;
II - Instruções para utilização, que compreendam:
a) a data de fabricação e de vencimento;
b) o intervalo de segurança assim entendido o tempo que deverá transcorrer
entre a aplicação e a colheita, uso ou consumo, a semeadura ou plantação,
e a semeadura ou plantação do cultivo seguinte, conforme o caso;
c) as informações sobre o modo de utilização, incluídas, entre outras: a
indicação de onde ou sobre o que deve ser aplicado; o nome comum da
praga ou enfermidade que se podem com ele combater ou os efeitos
que se podem obter, a época em que a aplicação deve ser feita, o número
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biocidas, ficam obrigadas a manter a disposição dos serviços de
fiscalização, o livro de registro ou outro sistema de controle, contendo:
I - No caso de estabelecimento que comercializem agrotóxicos e biocidas:
a) Relação detalhada do estoque existente;
b) Controle em livro próprio, registrando-se nome técnico e nome
comercial, a quantia do produto comercializado, o número da receita,
acompanhada do respectivo receituário;
II - No caso de pessoas físicas ou jurídicas que sejam prestadoras de
serviços na aplicação de agrotóxicos e biocidas:
a) Relação detalhada do estoque;
b) Nome comercial e técnico dos produtos e quantidades aplicadas,
acompanhadas dos respectivos receituários e guias de aplicação,
conservando-se pelo menos, uma via;
c) Guia de aplicação, na qual deverá constar:
1) nome do usuário e endereço;
2) endereço e local de aplicação;
3) nome comercial do produto utilizado;
4) quantidade empregada do produto;
5) forma de aplicação;
6) em caso de aplicação com utilização de avião, apontar as culturas
vizinhas e os cursos a mananciais d’água e os cuidados tomados para
não atingi-los;
7) data do início e término de aplicação do produto;
8) riscos oferecidos pelo produto ao ser humano, meio ambiente e animais
domésticos;
9) cuidados necessários para evitar e contaminação;
10) identificação do aplicador e assinatura;
11) identificação do responsável técnico e assinatura;
12) assinatura do usuário.

Art. 221º - Fica proibido o uso de agrotóxicos organoclorados e
mercuriais, seus componentes e afins, no Município de Valença.

Art. 222º - O transporte de agrotóxicos, biocidas, seus componentes
e afins, deverá submeter-se às regras e procedimentos estabelecidos na
legislação Federal, do Estado do Rio de Janeiro e Municipais.

Art. 223º - A Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente
deverá desenvolver atividades educativas, visando atingir produtores
rurais e usuários de agrotóxicos e biocidas, divulgando a utilização de
métodos alternativos de combate às pragas e doenças, com objetivo de
reduzir os efeitos prejudiciais sobre os seres humanos e o meio ambiente.

Art. 224º - Os agrotóxicos considerados faixa vermelha não
poderão ser utilizados nas lavouras a partir de 02(dois) anos da
publicação da presente Lei.

Art. 225º - Será exigida a realização de tríplice lavagem das
embalagens vazias de agrotóxicos, biocidas e afins, não sendo permitida
a sua reutilização.

Art. 226º - As empresas de combate a vetores urbanos, que operem
no perímetro urbano da cidade de Valença, só poderão se utilizar biocidas
classificados como de “uso profissional” pelo Ministério da Saúde.

Título II
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DO

PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

Art. 227º - Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de
uso, gozo, promoção, conservação, preservação e recuperação do meio

de aplicações e o espaçamento entre elas, se for o caso, as doses e os
limites de sua utilização:
d) as informações sobre os equipamentos a serem utilizados e sobre o
destino final das embalagens;
III - Informações relativas aos perigos potenciais, compreendidos:
a) os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, dos animais
e sobre o meio ambiente;
b) as precauções para evitar danos às pessoas que os apliquem ou
manipulam e a terceiros, aos animais domésticos, fauna, flora e meio
ambiente;
c) os símbolos de perigo e frases de advertência padronizadas, de acordo
com a classificação toxicológica do produto;
d) as instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de alarme,
primeiros socorros, antídotos e recomendações para os médicos; e
IV -  a recomendação para que o usuário leia o rótulo antes de utilizar o
produto.

§ 1º - Os textos e símbolo impressos nos rótulos serão claramente visíveis
e facilmente legíveis em condições normais e por pessoas comuns.

§ 2º - Fica facultada a inscrição nos rótulos de dados não estabelecidos
como obrigatórios, desde que:
I - não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios;
II - não contenham:
a) afirmações ou imagens que possam induzir o usuário a erro quanto a
natureza, composição, segurança e eficácia do produto e sua adequação
ao uso;
b) comparações falsas com outros produtos;
c) indicações que contradigam as informações obrigatórias;
d) declarações de propriedade relativas a inocuidade, tais como “seguro”,
“não venenoso”, “não tóxico”, com ou sem uma frase complementar,
como: “quando utilizado, segundo as instruções”;
e) afirmações de que o produto é recomendado por qualquer Órgão do
Governo Federal, Estadual ou Municipal.

Art. 218º - As instalações para armazenamento de agrotóxicos e
biocidas deverão ser dotadas de infra-estrutura adequada, passando pelo
procedimento de Análise Prévia Ambiental, através do Poder Executivo
Municipal.

§ 1º - É proibida a localização de armazenamento ou de local para
comércio de agrotóxicos e biocidas a menos de 100 (cem) metros de
hospital, casa de saúde, escola, creche, casa de repouso ou instituição
similar.

§ 2º - É vedada a venda ou o armazenamento de agrotóxicos e biocidas
em estabelecimentos que comercializem alimentos de origem animal ou
vegetal para consumo humano ou que comercializem produtos
farmacêuticos, salvo quando forem criadas áreas especificas separada
das demais por divisórias, totalmente vedadas e impermeáveis.

Art. 219º - As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem ou
que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos e biocidas,
ficam obrigadas a cadastrar-se perante ao Poder Executivo Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO - São prestadoras de serviços as pessoas físicas
ou jurídicas que executam trabalhos de prevenção, destruição e controle
de seres vivos considerados nocivos, aplicando agrotóxicos e biocidas.

Art. 220º - As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem ou
que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos e
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ambiente, é considerada infração administrativa ambiental, e será punida
com as sanções do presente diploma legal, sem prejuízo de outras
previstas na legislação vigente.

Art. 228º - Quem, de qualquer forma, concorre para a prática das
infrações administrativas, incide nas sanções a elas cominadas, na medida
da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de
conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário
de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta ilícita de outrem, deixar de
impedir a sua prática, quando poderia agir para evitá-la.

Capítulo I
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Art. 229º - A fiscalização do cumprimento das disposições deste
Código e das normas dele decorrentes será exercida pelo Poder
Executivo Municipal, através de quadro próprio, de servidores legalmente
empossados para tal fim e por agentes credenciados ou conveniados.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Poder Executivo Municipal divulgará através
da imprensa oficial a relação de seus agentes credenciados ou
conveniados.

Art. 230º - Consideram-se para os fins deste capítulo os seguintes
conceitos:
a) apreensão: ato material decorrente do poder de polícia e que consiste
no privilégio do poder público de assenhorear-se de animais, produtos e
subprodutos da fauna e flora, petrechos, instrumentos, equipamentos
ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
b) auto: instrumento de assentamento que registra, mediante termo
circunstanciado, os fatos que interessam ao exercício do poder de polícia.
c) auto de infração: registra o descumprimento de norma ambiental e
consigna a sanção pecuniária cabível.
d) auto de notificação: instrumento pelo qual a administração dá ciência
ao infrator ou àquele que está na iminência de uma prática infracional,
das providências exigidas pela norma ambiental, consubstanciada no
próprio auto.
e) demolição: destruição forçada de obra incompatível com a norma
ambiental.
f) embargo: é a suspensão ou proibição da execução de obra ou
implantação de empreendimento.
g) fiscalização: toda e qualquer ação de agente fiscal credenciado visando
ao exame e verificação do atendimento às disposição contidas na
legislação ambiental, neste código e nas normas deles decorrentes.
h) infração: é o ato ou omissão contrário à legislação ambiental, a este
Código e às normas deles decorrentes.
i) infrator: é a pessoa física ou jurídica cujo ato ou omissão, de caráter
material ou intelectual, provocou ou concorreu para o descumprimento
da norma ambiental.
j) interdição: é a limitação, suspensão ou proibição do uso de construção,
exercício de atividade ou condução de empreendimento.
k) intimação: é a ciência ao administrado da infração cometida, da sanção
imposta e das providências exigidas, consubstanciada no próprio auto
ou em edital.
l) poder de polícia: é a atividade da administração que, limitando ou
disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula a
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à proteção, controle ou conservação do meio ambiente e a
melhoria da qualidade de vida no Município de Valença.
m) reincidência: é a perpetração de infração da mesma natureza ou de
natureza diversa, pelo agente anteriormente autuado por infração
ambiental. No primeiro caso trata-se de reincidência específica e no

segundo de reincidência genérica. A reincidência observará um prazo
máximo de 5 (cinco) anos entre uma ocorrência e outra.

Art. 231º - No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados
aos agentes fiscais credenciados o livre acesso e a permanência, pelo
tempo necessário, nos estabelecimentos públicos ou privados.

Art. 232º - Mediante requisição da Secretaria Municipal de
Agropecuária e Meio Ambiente, o agente credenciado poderá ser
acompanhado por força policial no exercício da ação fiscalizadora.

Art. 233º - Aos agentes de proteção ambiental credenciados
compete:
I - efetuar vistorias, levantamentos e avaliações;
II - verificar a ocorrência da infração e lavrar o auto correspondente
fornecendo cópia ao autuado;
III - elaborar laudos ou relatórios técnicos;
IV - intimar ou notificar os responsáveis pelas fontes de poluição a
apresentarem documentos ou esclarecimentos em local e data
previamente determinados;
V - prestar atendimentos a acidentes ambientais, encaminhando
providências no sentido de sanar os problemas ambientais ocorridos; e
VI - exercer atividade orientadora visando a adoção de atitude ambiental
positiva.

Art. 234º - São consideradas circunstâncias atenuantes:
I - arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea
reparação do dano, em conformidade com normas, critérios e
especificações determinadas pela Secretaria Municipal de Agropecuária
e Meio Ambiente;
II - comunicação prévia do infrator às autoridades competentes, em
relação a perigo iminente de degradação ambiental;
III - colaboração com os agentes e técnicos encarregados do controle
ambiental; e
IV - o infrator não ser reincidente e a falta cometida ser de natureza leve.

Art. 235º - São consideradas circunstâncias agravantes:
I - cometer o infrator reincidência específica ou infração continuada;
II - ter cometido a infração para obter vantagem pecuniária;
III - coagir outrem para a execução material da infração;
IV - ter a infração conseqüência grave ao meio ambiente;
V - deixar o infrator de tomar as providências ao seu alcance, quando
tiver conhecimento do ato lesivo ao meio ambiente;
VI - ter o infrator agido com dolo; e
VII - atingir a infração áreas sob proteção legal.

Art. 236º - Havendo concurso de circunstância atenuante e
agravante, a pena será aplicada levando-as em consideração, bem como
o conteúdo da vontade do autor.

Capítulo II
DAS PENALIDADES

Art. 237º - Os responsáveis pela infração ficam sujeitos às
seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas independentemente:
I - advertência;
II - multa simples, diária ou cumulativa,;
III - apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora silvestres,
instrumentos, apetrechos e equipamentos de qualquer natureza utilizados
na infração;
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§ 3º - O não cumprimento pelo agente beneficiado com a conversão de
multa simples em prestação de serviços de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente, total ou parcial, implicará na
suspensão do benefício concedido e na imediata cobrança da multa imposta.

Art. 241º - A multa diária será aplicada sempre que o cometimento
da infração se prolongar no tempo, até a sua efetiva cessação ou
regularização da situação mediante Termo de Compromisso.

Art. 242º - Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos
e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1º - Os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins
zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem
sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes
avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras
com fins beneficentes.
§ 3° - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão
destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 4º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos,
garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem ou serão
incorporados ao patrimônio público para emprego nas ações de meio
ambiente.

Art. 243º - As penalidades poderão incidir sobre:
I - o autor material;
II - o mandante; e
III - quem de qualquer modo concorra à prática ou dela se beneficie.

Art. 244º - Considera-se infração leve:
I - obstruir passagem superficial de águas pluviais;
II - provocar maus tratos e crueldade contra animais;
III - podar ou transplantar árvores de arborização urbana, sem causar
danos às mesmas, sendo tais serviços atribuição do Município;
IV - riscar, colar papéis, pintar, fixar cartazes ou anúncios em arborização
urbana;
V - efetuar queima ao ar livre, de materiais que comprometam de alguma
forma o meio ambiente ou a sadia qualidade de vida;
VI - lançar entulhos em locais não permitidos;
VII - depositar resíduos inertes de forma inadequada, ou em local não
permitido;
VIII - lançar efluentes líquidos que venham causar incômodos ou
transtornos à vizinhança ou transeuntes; e
IX - executar serviços de limpeza de fossas, filtros e redes de drenagem
pluvial, sem prévio cadastramento junto à Secretaria Municipal de
Agropecuária e Meio Ambiente ou mediante a utilização de veículos e
equipamentos sem o código de cadastro;

Art. 245º - Considera-se infração grave:
I - emitir odores, poeira, névoa e gases visíveis, exceto vapor d’água,
que possam provocar incômodos à vizinhança, no raio de até 250 metros;
II - depositar resíduos da limpeza de galerias de drenagem em local não
permitido;
III - lançar efluentes líquidos provenientes de áreas de lavagem de
veículos e de tanques de lavagem de peças e outros assemelhados,
sem o adequado tratamento;
IV - permitir a permanência de animais de criação ou domésticos nas
áreas verdes públicas e particulares com vegetação relevante ou

IV - embargo ou interdição temporária de atividade até correção da
irregularidade;
V - cassação de alvarás e licenças, e a conseqüente interdição definitiva
do estabelecimento autuado, a serem efetuadas pelos órgãos competentes
do Executivo Municipal, em especial ao órgão responsável pelo
Desenvolvimento Urbano, em cumprimento a parecer técnico homologado
pelo titular da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente;
VI - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo
Município;
VII - reparação, reposição ou reconstituição do recurso ambiental
danificado, de acordo com suas características e com as especificações
definidas pela Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente; e
VIII - demolição.

§ 1º - Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações,
ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente às penas cominadas.

§ 2º - A aplicação das penalidades previstas neste Código não exonera
o infrator das cominações civis e penais cabíveis.

§ 3º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste Art., é o
infrator obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar
ou recuperar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados
por sua atividade.

Art. 238º - A advertência será aplicada por ato formal, quando da
inobservância das disposições deste código e da legislação em vigor ou
de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas
no Art. 219.

PARÁGRAFO ÚNICO - O não cumprimento das determinações expressas
no ato da advertência, no prazo estabelecido pelo órgão ambiental
competente, sujeitará o infrator a multa.

Art. 239º – A multa é a imposição pecuniária singular, diária ou
cumulativa, de natureza objetiva a que se sujeita o administrado em
decorrência da infração cometida e classificam-se em leves, graves, muito
graves e gravíssimas.

§ 1º - Os valores correspondentes as penalidades serão instituídas em
lei específica e regulamentada pelo Poder Executivo.

§ 2º - Atendido o disposto neste Artigo, na fixação do valor da multa a
autoridade levará em conta:
I - as circunstâncias  atenuantes e agravantes;
II - a gravidade  do fato, tendo em vista as suas conseqüências à qualidade
ambiental e a capacidade de recuperação do meio ambiente;
III - os antecedentes do infrator quanto  às normas ambientais; e
IV - a capacidade econômica do infrator.

Art. 240º - A multa simples poderá ser convertida em serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 1º - A multa simples será aplicada sempre que o agente opuser
embaraço à fiscalização ambiental

§ 2º - O pedido de conversão da multa simples em serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente,
será apreciado pela autoridade julgadora, que deverá considerar a
ocorrência das circunstâncias atenuantes previstas neste código.
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florestada ou áreas de preservação permanente, que possam causar
algum dano à vegetação e à fauna silvestre;
V - danificar, suprimir ou sacrificar árvores nas áreas verdes públicas e
particulares com vegetação relevante ou florestada, nas encostas, nas
praias, na orla fluvial, nos afloramentos rochosos e nas ilhas do Município
de Valença;
VI - explorar ou utilizar veículos de divulgação presentes na paisagem
urbana e visível dos logradouros públicos, sem autorização;
VII - lançar efluentes líquidos provenientes da atividade de beneficiamento
e corte de rochas ornamentais e minerais não metálicos sem adequado
tratamento;
VIII - danificar, suprimir ou sacrificar árvores da arborização urbana;
IX - lançar esgotos “in natura” em corpos d’água ou na rede de drenagem
pluvial, provenientes de edificações com até 10 pessoas;
X - emitir ruídos em áreas externas, excetuando as zonas sensíveis a ruídos,
que possam causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos
psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos e ultrapassem
em até 10 decibéis os limites estabelecidos por lei ou atos normativos;
XI - assentar veículos de divulgação nos logradouros públicos,
excetuando-se anúncio institucional ou orientador;
XII - depositar resíduos provenientes do sistema de tratamento de esgoto
doméstico, individual ou coletivo, em locais não permitidos;
XIII - utilizar veículos e equipamentos, apresentando extravasamentos
que sujem as vias e logradouros públicos;
XIV - instalar, operar ou ampliar obras ou atividades de baixo potencial
poluidor ou degradador, sem licenciamento ambiental ou em
descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com
legislação e normas vigentes; e
XV - deixar de cumprir parcial ou totalmente, “Notificações” firmadas pela
Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.

Art. 246º - Considera-se infração muito grave:
I - permitir a permanência de animais de criação ou domésticos nas
Unidades de Conservação que possuem esta restrição;
II - destruir ou danificar as formações vegetacionais de porte arbóreo,
não consideradas de preservação permanente, nas áreas verdes públicas
e particulares com vegetação relevante ou florestadas, nas encostas,
nas praias, na orla fluvial, nos afloramentos rochosos e nas ilhas do
Município de Valença;
III - extrair de áreas de preservação permanente, sem prévia autorização,
rochas, argila, areia ou qualquer espécie de mineral;
IV - desrespeitar as normas estabelecidas para Unidades de Conservação
e outras áreas protegidas por legislação específica;
V - penetrar nas áreas de preservação permanente ou Unidades de
Conservação, conduzindo armas, substâncias ou instrumentos próprios
para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais;
VI - utilizar ou provocar fogo para destruição das formações vegetacionais
não consideradas de preservação permanente, nas áreas verdes públicas
e particulares com vegetação relevante ou florestadas, nas encostas,
nas praias, na orla fluvial, nos afloramentos rochosos e nas ilhas do
Município de Valença;
VII - podar árvores declaradas imunes de corte sem autorização especial;
VIII - assentar ou instalar obras, atividades, empreendimentos e objetos
que limitem a visualização pública de monumento natural e de atributo
cênico do meio ambiente natural ou criado;
IX - realizar a extração mineral de saibro, areia, argilas e terra vegetal,
sem licenciamento ou em descumprimento de condicionantes e prazos
ou em desacordo com as normas ambientais;
X - incinerar resíduos inertes ou não inertes sem licença;
XI - emitir fumaça negra acima do padrão 02 da Escala de Reingelmann,
em qualquer tipo de processo de combustão, exceto durante os 02 (dois)

primeiros minutos de operação do equipamento para veículos
automotores e até 05 (cinco) minutos para outras fontes;
XII - emitir odores, poeira, névoas e gases visíveis, exceto vapor d’água,
que possam provocar incômodo à população, num raio de 250 até 500
metros;
XIII - lançar quaisquer efluentes líquidos provenientes de atividades efetiva
ou potencialmente poluidoras, em águas superficiais ou subterrâneas,
diretamente ou através de quaisquer meios de lançamento, incluindo redes
de coleta e emissários, em desacordo com os padrões fixados;
XIV - obstruir drenos ou canais subterrâneos que sirvam de passagem
às águas pluviais, bem como tubulações que se constituam em rede
coletora de esgoto;
XV - utilizar agrotóxicos ou biocidas que possam causar dano ao meio
ambiente e à saúde;
XVI - usar ou operar, inclusive para fins comerciais, instrumentos ou
equipamentos, de modo que o som emitido provoque ruído;
XVII - emitir ruídos em áreas externas, excetuando as zonas sensíveis a
ruídos, que possam causar perturbações ao sossego público ou produzir
efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos e
ultrapassem acima de 10 decibéis os limites estabelecidos por lei ou
atos normativos;
XVIII - instalar, operar, ampliar obras ou atividades de médio potencial
poluidor ou degradador, sem licenciamento ambiental ou em
descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com a
legislação e normas vigentes;
XIX - danificar árvores nas áreas de preservação permanente e nas
Unidades de Conservação;
XX - aterrar, desaterrar ou depositar qualquer tipo de material ou praticar
ações que causem degradação ou poluição, nas praias e orla fluvial;
XXI - danificar, suprimir, sacrificar árvores declaradas imunes de cortes;
XXII - explorar jazidas de substâncias minerais sem licenciamento ou
em descumprimento de condicionantes e prazos;
XXIII - emitir efluentes atmosféricos em desacordo com os limites fixados
pela legislação e normas específicas;
XXIV - lançar esgotos “in natura” em corpos d’água ou rede de drenagem
pluvial, proveniente de edificações com 10 a 100 pessoas;
XXV - praticar ações ou atividades que possam provocar diretamente ou
indiretamente erosão ou desestabilização de encosta;
XXVI - depositar no solo quaisquer resíduos líquidos, gasosos ou sólidos,
sem a comprovação de sua degradabilidade e da capacidade de
autodepuração;
XXVII - instalar, operar ou ampliar atividades que produzam ou possam
a vir produzir ruídos, em unidades territoriais residenciais ou em zonas
sensíveis a ruídos;
XXVIII - comercializar espécimes de fauna e flora nativa sem prévia
autorização e em desacordo com a legislação e normas vigentes;
XXIX - provocar, ocasionalmente, poluição ou degradação de elevado
impacto ambiental, que apresente iminente risco para a saúde pública e
o meio ambiente;
XXX - deixar de cumprir, parcial ou totalmente, “Termo de Compromisso”
firmado com o Poder Executivo Municipal;
XXXI - obstruir ou dificultar a ação de controle ambiental da Secretaria
Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente;
XXXII - sonegar dados ou informações ao agente fiscal;
XXXIII - prestar informações falsas ou modificar dado técnico solicitado
pela Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente; e
XXXIV - deixar de cumprir, parcial ou totalmente, atos normativos da
Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.
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IV - a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção
da irregularidade;
V - nome, função e assinatura do autuante; e
VI - prazo para apresentação da defesa.

Art. 251º - Na lavratura do auto, as omissões ou incorreções não
acarretarão nulidade, se do processo constarem elementos suficientes
para determinação da infração e do infrator.

Art. 252º - A assinatura do infrator ou seu representante não
constitui formalidade essencial à validade do auto, nem implica em
confissão, nem a recusa constitui agravante.

Art. 253º - Do auto,  será intimado o infrator:
I - pelo autuante, mediante assinatura do infrator;
II - por via postal ou fax, com prova de recebimento; e
III - por edital, nas demais circunstâncias.

PARÁGRAFO ÚNICO - O edital será publicado uma única vez, em órgão
de imprensa oficial, ou em jornal de grande circulação.

Art. 254º - São critérios a serem considerados pelo autuante na
classificação de infração:
I - a maior ou menor gravidade;
II - as circunstâncias atenuantes e as agravantes; e
III - os antecedentes do infrator.

Art. 255º – As infrações à legislação ambiental serão apuradas
em processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto de
infração, observados o rito e prazos estabelecidos nesta lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Auto de Infração será avaliado pelo Diretor do
Departamento Técnico ao qual está subordinado o autuante, seguindo-
se a lavratura do Auto de Multa, se for o caso.

Art. 256º - O autuado que apresentar defesa ou impugnação
deverá mencionar:
I - autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentar; e
IV - os meios de provas a que o impugnante pretenda produzir, expostos
os motivos que as justifiquem.

Art. 257º - Oferecida a defesa ou impugnação, o processo será
encaminhado ao fiscal autuante ou servidor designado pelo Poder Público
Municipal, que sobre ela se manifestará, no prazo de 10 (dez) dias, dando
ciência ao autuado.

Art. 258º - Fica vedado reunir em uma só petição, impugnação
ou recurso referente a mais de uma infração administrativa, ainda que
versem sobre assunto da mesma natureza e alcancem o mesmo infrator.

Art. 259º – O processo administrativo para apuração de infração
ambiental deve observar os seguintes prazos máximos:
I - cinco dias para o Diretor do Departamento Técnico, ao qual está
subordinado o autuante, lavrar o Auto de Multa;
II - vinte dias para o infrator oferecer defesa ou impugnação contra o
auto de infração, contados da data da ciência da autuação;

Art. 247º - Considera-se infração gravíssima:
I - suprimir ou sacrificar árvores nas áreas de preservação permanente
e nas Unidades de Conservação;
II - impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação, nas áreas
de preservação permanente e nas Unidades de Conservação;
III - emitir odores, poeira, névoa e gases visíveis, exceto vapor d’água, que
possam provocar, incômodos à vizinhança, num raio acima de 500 metros;
IV - lançar esgotos “in natura” em corpos d’água, provenientes de
edificações com mais de 100 pessoas;
V - utilizar e funcionar qualquer instrumento ou equipamento, fixo ou móvel,
que produza, reproduza ou amplifique o som, no período diurno e noturno,
de modo que crie ruído além do limite real da propriedade ou dentro de
uma zona sensível a ruídos, observada a legislação e normas vigentes;
VI - transportar, manusear e armazenar cargas perigosas no território do
Município, em desacordo com as normas da ABNT, a legislação e normas
vigentes;
VII - destruir ou danificar remanescentes florestais mesmo em processo
de formação e demais formas de vegetação, nas áreas de preservação
permanente e nas Unidades de Conservação;
VIII - cortar ou suprimir espécies vegetais nativas raras ou ameaçadas
de extinção e que contribuam com a manutenção da biodiversidade;
IX - praticar ações que causem poluição ou degradação ambiental, em
áreas de preservação permanente e Unidades de Conservação;
X - utilizar ou provocar fogo para destruição de remanescentes florestais,
mesmo em processo de formação, em áreas de preservação permanente
e nas Unidades de Conservação;
XI - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, total ou parcial,
ainda que momentânea da população; e
XII - contribuir para que o ar atinja níveis ou categoria de qualidade inferior
aos fixados em lei ou ato normativo.

Art. 248º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prever
classificação e graduação das infrações e penalidades aplicáveis,
fundamentado nas previsibilidades desta lei e demais legislações
pertinentes, considerando essencialmente a especificidade de cada
recurso ambiental.

Capítulo III
DO PROCESSO E RECURSOS

Art. 249º - A fiscalização e a aplicação de penalidades de que
tratam este código dar-se-ão por meio de:
I - auto de infração;
II - auto de notificação
III - auto de apreensão;
IV - auto de embargo;
V - auto de interdição; e
VI - auto de demolição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os autos serão lavrados em três vias destinadas:
a) a primeira, ao autuado;
b) a segunda, ao processo administrativo;
c) a terceira, ao arquivo.

Art. 250º - Constatada a irregularidade, será lavrado o auto
correspondente contendo:
I - o nome da pessoa física ou jurídica autuada, com respectivo endereço;
II - o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos;
III - o fundamento legal da autuação;
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III - trinta dias para o Poder Público Municipal julgar o auto de infração,
contados da data da sua lavratura, apresentada ou não a defesa ou
impugnação;
IV - vinte dias para o infrator recorrer da decisão condenatória ao
CONDEMA;
V - cinco dias para o pagamento de multa, contados da data do
recebimento da notificação da decisão do CONDEMA.

§ 1º - Se o processo depender de diligência, este prazo passará a ser
contado a partir da conclusão daquela.

§ 2º - Fica facultado ao autuante e ao autuado juntar provas no decorrer
do período em que o processo estiver em diligência.

§ 3º - Os recursos interpostos da decisão configurada inciso III serão
encaminhadas ao CONDEMA e terão efeitos suspensivos relativamente
ao pagamento da penalidade pecuniária, não impedindo a imediata
exigibilidade do cumprimento da obrigação subsistente, salvo para as
penas de inutilização ou destruição de matérias primas ou produtos de
demolição.

Art. 260º - Não sendo cumprido, nem impugnada a sanção fiscal,
será declarada à revelia e permanecerá o processo na Secretaria
Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, pelo prazo de 20 (vinte)
dias para cobrança amigável de crédito constituído.

§ 1º - A autoridade preparadora poderá discordar da exigência não
impugnada, em despacho fundamentado, o qual será submetido ao
Secretário da Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente.

§ 2º - Esgotado o prazo de cobrança amigável, sem que tenha sido pago
o crédito constituído, o órgão preparador declarará o sujeito passivo
devedor omisso e encaminhará o processo à Secretaria Municipal de
Economia e Finanças, para inscrição do débito em dívida ativa e
promoção de cobrança executiva pela Procuradoria Geral.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 261º - O Poder Executivo, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias contados da data de publicação desta lei, sem prejuízo daqueles
legalmente auto-aplicáveis, mediante decreto, regulamentará os
procedimentos necessários para implementação do presente código.

Art. 262º – Serão aplicadas, subsidiariamente, as disposições
constantes das legislações federal e estadual.

Art. 263º – Fica o Poder Executivo autorizado a determinar a
medida de emergência a fim de enfrentar episódios críticos de poluição
ambiental, em casos de graves e eminentes riscos para a vida humana
ou bens materiais de alta relevância econômica, bem como nas hipóteses
de calamidade pública ou de degradação violenta do meio ambiente.

Art. 264º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a expedir
as normas técnicas, padrões e critérios aprovados no Conselho Municipal
do Meio Ambiente, destinadas a complementar esta lei e seu regulamento.

Art. 265º - Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias
após a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2001.

JJOSÉ REINALDO ALVES BASTOS       SALVADOR DE SOUZA
        Presidente Vice- Presidente

    RÔMULO MILAGRES RIBEIRO GENARO EURICO ROCHA
       1º Secretário 2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em ___/___/____

LUIZ ANTONIO COSTA CARVALHO CORREA DA SILVA
Prefeito

FAÇO SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU PROMULGO A PRESENTE  LEI.
EXTRAIAM-SE CÓPIAS PARA AS DEVIDAS PUBLICAÇÕES.
GABINETE DO PRESIDENTE, EM 30/04/2002

JOSÉ REINALDO ALVES BASTOS
Presidente

LEI N.º 3.052/2018 DE 07 JUNHO DE 2018.
(Projeto de Lei n.º 52/2018 – VEREADOR MARCELO MOREIRA DE

OLIVEIRA)

DÁ  DENOMINAÇÃO A UBS – UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE
SANTA ISABEL DO RIO PRETO,
MUNICÍPIO DE VALENÇA, ADOTANDO
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

O Prefeito Municipal de Valença, Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a

presente Lei: 
 

Art. 1º.  Passa denominar–se NILO LEITE DE AZEVEDO, à
Unidade Básica de Saúde do Distrito de Santa Isabel do Rio Preto,
Município de Valença - RJ.
              

Art. 2º. Caberá ao Poder Executivo Municipal, confeccionar e afixar
a placa denominativa de que trata o Art. 1º desta Lei. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
                                                                                                

Sala das Sessões, 07 de junho de 2018.

SAULO DE TARSO P. CORREA DA SILVA       ALOYSIO SAULO BREVES BEILER
        Presidente Vice- Presidente

    FABIANI MEDEIROS SILVA PEDRO PAULO MAGALHÃES GRAÇA
              1º Secretário                     2º Secretário

Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei.
Extraiam-se cópias para as devidas publicações.
Gabinete do Prefeito, em 19/06/2018

Luiz Fernando Furtado da Graça
Prefeito


