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LEI N° 453, de 06 de Maio 2019 

“Dispõe sobre a criação do Órgão Municipal de Trânsito, da Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI e dá 

outras providências.” 

O Prefeito Municipal de São Francisco do Maranhão – MA, Adelbarto Rodrigues Santos, no uso de suas atribuições 

legais, faço saber a Câmara Municipal de São Francisco do Maranhão, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

Art. 1º - Fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São Francisco do Maranhão, o SISTEMA 

MUNICIPAL DE TRÂNSITO – SMT. 

§1º - Fica criado o cargo de diretor do órgão, de provimento em comissão, cujo a nomeação será feita pela livre escolha 

do chefe do executivo Municipal, designando-o como Autoridade de Trânsito de São Francisco do Maranhão. 

§2º - A autoridade municipal de trânsito atribuirá para os servidores do órgão, mediante ato específico do Poder de Polícia 

Administrativa de Trânsito.  

Art. 2º - Compete ao órgão: 

I – Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; 

II – Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais, promover o desenvolvimento da 

circulação e segurança de ciclistas; 

III – Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário; 

IV – Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsitos e suas causas; 

V – Estabelecer, em conjunto com órgão de polícia de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; 

VI – Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infração de circulação, 

estacionamento e paradas, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do Poder de Policia de 

Trânsito; 

VII – Aplicar as penalidades de advertência por escrito, autuar e multar por infrações de circulação, estacionamento e 

paradas previstas no Código Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas aplicadas; 

VIII – Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas às infrações por excesso de 

peso, dimensão e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas; 

IX - Fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 95, da Lei Federal Nº 9.503, de 23/09/1997, aplicando as penalidades 

e arrecadando as multas previstas; 

X – Implantar, manter, operar e fiscalizar, o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias; 

XI – Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas 

superdimensionadas ou perigosas; 

XII – Credenciar os serviços de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de 

veículos escoltas, e transportes de carga indivisível; 

XIII – Integrar-se a órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de 

multas impostas na área de sua competência , com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e a celeridade das 

transferências de veículos e de proprietários dos condutores, de uma para outra unidade da federação; 

XIV – Implantar as medidas da Politica Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito; 

XV – Promover e participar de projetos e programas de Educação e Segurança de Trânsito, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo CONTRAN; 
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XVI – Planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com objetivo de 

diminuir a emissão global de poluentes; 

XVII – Registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e tração 

animal, fiscalizando, atuando, aplicando penalidades e arrecadando as multas decorrentes de infrações; 

XVIII – Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e tração animal; 

XIX – Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob a coordenação do respectivo 

CETRAN; 

XX – Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de 

acordo com o estabelecido no artigo 66, da Lei Federal nº 9.503 de 23/09/1997, além de dar apoio às ações especificas de 

órgão ambiental, quando solicitado; 

XXI – Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial por transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem 

observados para sua circulação; 

XXII – Coordenar e fiscalizar os trabalhos na área de Educação de Trânsito no município; 

XXIII – Executar, fiscalizar e manter em perfeitas condições de uso a sinalização semafórica; 

XXIV – Realizar estatísticas no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de tráfego; 

Art. 3º - O órgão terá a seguinte estrutura: 

 I – Setor de Engenharia e Sinalização; 

II – Setor de Fiscalização, Tráfego e Administração; 

III – Setor de Educação de Trânsito; 

IV – Setor de Controle e Análise de Estatística de Trânsito; 

Art. 4º - Ao diretor compete: 

I - A Administração e gestão do SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – SMT, implementando planos, programas e 

projetos; 

II – O planejamento, projeto, regulamentação, educação e operação do trânsito dos usuários das vias públicas nos limites 

do município; 

PARÁGRAFO ÚNICO – O diretor do SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO – SMT é a autoridade competente para 

aplicar as penalidades previstas na legislação de trânsito. 

Art. 5º - Ao Setor de Engenharia e Sinalização compete: 

I – Planejar e elaborar projetos, bem como coordenar estratégias de estudos do sistema viário; 

II – Planejar o sistema de circulação viária do município; 

III – Proceder a estudos de viabilidade técnica para a implantação de projetos de trânsito; 

IV -  Integrar-se com diferentes órgãos públicos para estudos sobre o impacto no sistema viário para aprovação de novos 

projetos; 

V – Elaborar projetos de engenharia de tráfego, atendendo os padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades 

do Sistema Nacional de Trânsito, conforme normas do CONATRAN, DENATRAN e CETRAN; 

VI – Acompanhar a implantação dos projetos, bem como, avaliar seus resultados; 

Art. 6º - Ao Setor de Fiscalização, Tráfego e Administração compete: 

I – Administrar o controle de utilização dos talões de multa, processamentos dos autos de infração e cobranças das 

respectivas multas; 

II – Administrar as multas aplicadas por equipamentos eletrônicos; 

III – Controlar as áreas de operação de campo, fiscalização e administração do pátio e veículos; 

IV – Controlar a implantação, manutenção e durabilidade da sinalização; 

V- Operar em segurança das escolas; 

VI – Operar em rotas alternativas; 

VII – Operar em travessia de pedestres e locais de emergência sem a devida sinalização; 

VIII – Operar a sinalização (verificação ou deficiências na sinalização). 
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Art. 7º -  Ao Setor de Educação de Trânsito compete: 

I – Promover a Educação de Trânsito junto a Rede Municipal de Ensino, por meio de planejamento e ações coordenadas 

entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito; 

II – Promover campanhas educativas e o funcionamento de escolas públicas de trânsito nos moldes e padrões 

estabelecidos pelo CONATRAN. 

Art. 8º - Ao Setor de Controle e Análise de Estatísticas de Trânsito compete: 

I – Compete dados estatísticos para elaboração de estudos sobre acidentes de trânsitos e suas causas; 

II – Controlar os dados estatísticos da frota circulante do município; 

III – Controlar os veículos registrados e licenciados no município; 

IV – Elaborar estudos sobre eventos e obras que possam perturbar ou interromper a livre circulação dos usuários do 

sistema viário; 

Art. 9º - O Poder Executivo fica autorizado a repassar o correspondente a 5% (cinco por cento) da arrecadação das multas 

de trânsito para o fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito, nos termos do parágrafo único, 

do artigo 320, da Lei Federal nº 9.503, de 23/09/1997. 

Art. 10 -  Fica criado no município de São Francisco do Maranhão, uma Junta Administrativa de Recursos de Infrações -  

JARI, responsável pelo julgamento de recursos interpostos contra a penalidade imposta pelo SISTEMA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO – SMT criado nos termos desta Lei e na esfera de sua competência. 

Art. 11 – A JARI será composta por três membros titulares e respectivos suplentes, sendo: 

I – 1 (um) integrante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio escolaridade; 

II – 1 (um) representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade; 

III – 1 (um) representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito. 

§ 1º - O presidente poderá ser qualquer um dos integrantes do colegiado, a critério da autoridade competente para 

designá-los; 

§2º -  É facultada à suplência; 

§3º -  É vedado ao integrante das JARIs compor o Conselho Estadual de Trânsito – CENETRAN ou o Conselho de 

Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE. 

Art. 12 -  A nomeação dos integrantes das JARIs que funcionam junto aos órgãos e entidades executivos de trânsito ou 

rodoviários estaduais e municipais será feita pelo respectivo chefe do Poder Executivo, facultada a delegação. 

§1º - O mandato será, no mínimo, de um ano e, no máximo, de dois anos. O Regimento Interno poderá prevê a 

recondução dos integrantes da JARI por períodos sucessivos. 

Art. 13 -  A JARI deverá informar ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) a sua composição e encaminhará o seu 

Regimento Interno, observada a Resolução 357/2010, que estabelece as diretrizes para elaboração do regimento interno da 

JARI. 

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios coma União, Estados, Municípios, órgãos e demais 

entidades públicas e privadas, objetivando a perfeita aplicação desta Lei. 

Art. 15 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, ESTADO MARANHÃO, 05 de 

Abril de 2019. 

Adelbarto Rodrigues Santos 

Prefeito Municipal 

LEI N° 454, de 06 de Maio 2019 

“Dispõe sobre a Política do Meio Ambiente e dá outras providências.” 

O Prefeito Municipal de São Francisco do Maranhão – MA, Adelbarto Rodrigues Santos, no uso de suas atribuições 

legais, faço saber a Câmara Municipal de São Francisco do Maranhão, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

Título I – DA POLITICA MUNINCIPAL DO MEIO AMBIENTE 

Capítulo I – DOS PRINCÍPIOS 
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Art. 1º -  A Política Municipal do Meio Ambiente é o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos de ação, medidas e 

diretrizes fixadas nesta Lei, para o fim de preservar, conservar, proteger, defender o meio ambiente natural, recuperar e 

melhorar o meio ambiente antrópico, artificial e do trabalho, atendidas as peculiares regionais e locais, em harmonia com 

o desenvolvimento econômico – social, visando assegurar a qualidade ambiental propícia à vida.  

Parágrafo Único -  As normas da Política Municipal do Meio Ambiente serão obrigatoriamente observadas na definição 

de qualquer política, programa ou projeto, público ou privado, no território do município, com garantia do direito da 

coletividade ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.  

Art. 2° - São princípios básicos da Política Municipal do Meio Ambiente considerado peculiaridades locais, geográficas, 

econômicas e sociais, os seguintes:  

I – Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; 

II – Município e a coletividade tem o dever de proteger e defender o meio ambiente, conservando-o para atual e futuras 

gerações, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico; 

III – O desenvolvimento econômico-social tem por fim a valorização da vida e emprego, que devem ser assegurados de 

forma saudável produtiva, em harmonia com a natureza, através de diretrizes que colimem o aproveitamento dos recursos 

naturais de forma ecologicamente equilibrada, porém economicamente viável e eficiente, para ser socialmente justa e útil; 

IV – O combate à pobreza, a marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais são condições fundamentais 

para o desenvolvimento sustentável; 

V – A utilização do solo urbano e rural deve ser ordenada de modo a compatibilizar a sua ocupação com as condições 

exigidas para a conservação e melhoria da qualidade ambiental; 

VI – Deve ser garantida a participação popular nas questões relacionadas ao meio ambiente; 

VII – O direito de acesso às informações ambientais deve ser assegurados a todos; 

Capítulo II – DOS OBJETIVOS 

Art. 3º -  São objetivos da Política Municipal do Meio Ambiente: 

I – Promover e alcançar o desenvolvimento econômico – social, compatibilizando-o, respeitadas as peculiaridades, 

limitações e carências locais, com a conservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, com vistas ao 

efetivo alcance de condições de vida satisfatórias e o bem-estar da coletividade; 

II – Definir as áreas prioritárias da ação governamental relativa à questão ambiental, atendendo aos interesses da 

coletividade; 

III – Estabelecer critérios e padrões de qualidade para o uso e manejo dos recursos ambientais, adequando-os 

continuamente às inovações tecnológicas e às alterações decorrentes de ação antrópica ou natural; 

IV – Garantir a preservação da biodiversidade do patrimônio natural e contribuir para o seu conhecimento cientifico; 

V – Criar e implementar instrumentos e meios de preservação e controle do meio ambiente; 

VI – Fixar, na forma e nos limites da lei, a contribuição dos usuários pela utilização dos recursos naturais públicos, com 

finalidades econômicas; 

VII – Promover o desenvolvimento de pesquisas e gerações e difusão de tecnologias regionais orientadas para o uso 

racional de recursos ambientais; 

VIII – Estabelecer os meios indispensáveis à efetiva imposição ao degradador público ou privado de obrigação de 

recuperar e indenizar os danos causados ao meio ambiente, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis; 

Título II – DA APLICACÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Capítulo I – DOS INSTRUMENTOS 

Art 4º - São instrumentos da política municipal de meio ambiente: 

I – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

II – O Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

II- O Fundo Municipal de Meio Ambiento: 

IV – O estabelecimento de Normas Padrões, Critérios e Parâmetros de Qualidade Ambiental; 

V – O Zoneamento Ambiental; 
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VI – O licenciamento e a Revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras; 

VII- 0s Planos de Manejo das Unidades de Conservação; 

VIII – A Avaliação de Impactos Ambientais a Análises de Riscos; 

IX – Os incentivos ou absorção de tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade ambiental; 

X – A criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e de relevantes interesses ecológicos, dentre 

outros unidades de conservação; 

XI – O Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais e o Sistema e 

Informações Ambientais; 

XII – A fiscalização ambiental e as penalidades administrativas; 

XIII – A cobrança de taxa de conservação e limpeza pela utilização de parques, praças e outros logradouros públicos; 

XIV – A instituição do relatório de qualidade ambiental do município; 

XV – A Educação Ambiental Formal e Informal; 

XVI – A implantação do Plano Diretor de arborização urbana do município; 

Capítulo II – DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Art. 5º - O Conselho Municipal de Melo Ambiente, criado pela Lei Municipal, tem como finalidade assessorar, estudar e 

propor as diretrizes políticas governamentais para o Meio Ambiente e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre os 

recursos e processos administrativos, normas e padrões relativos ao Meio Ambiente. 

§ 1º - São Membros do Conselho: 

I - Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

II - Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Agricultura; 

III - Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Saúde; 

IV - Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Educação; 

V – Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

VI – Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

VII - Um conselheiro titular e um suplente da Vigilância Sanitária; 

§ 2º - Os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente que Integram o executivo municipal são designados pelo 

Prefeito e os demais são designados pelas entidades representativas, sendo que o presidente será sem prejuízo o Secretário 

de Meio Ambiente e os demais membros da diretoria serão escolhidos pelos conselheiros dentre os seus membros. 

§ 3° - Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente: 

I – Formular as diretrizes para a Política Municipal de Meio Ambiente, inclusive para atividades prioritárias de ação do 

município em relação á proteção e conservação do melo ambiente; 

II – Propor normas legais, procedimentos e ações visando e defesa, conservação e melhoria ambiental do município, 

observada a legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente; 

III – Exercer a ação fiscalizadora de observância ás normas contida na Lei Orgânica Municipal e na legislação a que se 

refere o item anterior; 

IV – Obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento ambiental, aos órgãos públicos, 

entidades públicas e privadas e a comunidade em geral; 

V – Atuar no sentido de conscientização pública para o desenvolvimento ambiental promovendo a Educação Ambiental 

formal e informal, com ênfase nos problemas do município; 

VI – Subsidiar o Ministério Público no exercício de suas competências para a proteção do Meio Ambiente previstas na 

Constituição Federal de 1988; 

VII – Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas de pesquisas e de 

atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental; 

VIII – Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas de pesquisa e de 

atividades ligadas ao desenvolvimento ambienta; 
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IX – Opinar, previamente sobre os aspectos ambientais de políticas, planos e programas governamentais que possam 

interferir na qualidade ambiental no município; 

X – Apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo Municipal, inerente ao seu funcionamento; 

XI – Identificar e informar a comunidade e aos órgãos públicos competentes, Federal, Estadual e Municipal, sob a 

existência de áreas degredadas ou ameaçadas de degradação; 

XII – Opinar sobre, a realização de estudo alternativo sobre as possíveis consequênciais ambientais de projetos públicos 

ou privados, requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria, visando a 

compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental; 

XIII – Acompanhar o controle permanente das atividades das atividades degradadoras e poluidoras, de modo a 

compatibilizá-las comas normas e padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer alteração que promova impacto 

ambiental ou desequilíbrio ecológico; 

XIV – Receber denúncia feitas peta população, diligenciando no sentido de sua apuração junto aos órgãos Federais, 

Estaduais e Municipais responsáveis e sugerindo ao Prefeito Municipal as providências cabíveis; 

XV – Acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os recursos naturais existentes no 

Município, para o controle de ações capazes de afetar ou destruir o Meio Ambiente; 

XVI – Opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, posturas municipais, visando à 

adequação das exigências do meio ambiente, ao desenvolvimento do município; 

XVII – Opinar quando solicitado das atividades sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento no âmbito das 

atividades potencialmente poluidoras e degradadas; 

XVIII – Orientar o Poder Executivo Municipal sobre o exercício do poder de polícia administrativo que comece a 

fiscalização e aos casos de infração a legislação ambiental; 

XIX – Deliberar sobre a realização de Audiências Públicas quando for o caso, visando a participação da comunidade nos 

processos de instalação de atividades, potencialmente poluidoras; 

XX – Propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de conservação visando a proteção de sítios de beleza 

excepcional, mananciais, patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, espeleológico e áreas respectivas 

de ecossistemas destinado a realização e pesquisas básicas e aplicadas de ecologia; 

XXI- Responder à consulta sobre matéria de sua competência; 

XXII – Decidir juntamente com o órgão executivo de Meio Ambiente, sobre a aplicação dos recursos provenientes do 

Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

XXIII- Acompanhar as reuniões das câmaras do CONSEMA em assuntos de interesse do Município; 

§ 4° - Poderão participar das reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente, sem direito a voto, pessoas convidadas 

pelo seu Presidente, pelo Vice-Presidente e por qualquer de seus membros. 

§ 5º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente poderá solicitar ao executivo a constituição por decreto, de comissões 

integradas por técnicos especializados em proteção ambiental, para emitir pareceres e laudos técnicos. 

 

Capítulo III – DO FUNDO MUNICIPAL OE MEIO AMBIENTE 

Art. 6º - O Fundo Municipal de Meio Ambiente criado pela Lei no- 7 13/2017 de 30 de junho de 2017, com objetivo de 

financiar a implementação de ações visando a restauração do patrimônio ambiental, a defesa do meio ambiente, a 

regularização de unidades de conservação; as políticas florestais de recursos hídricos, a educação ambiental, capacitação 

de pessoal, aperfeiçoamento, desenvolvimento e modernização de atividades ambientais. 

§ 1º - Constituem receitas do Fundo: 

I – recursos provenientes de pagamento de preços públicos pela expedição de licenças ambientais, certidões e 

autorizações, elaboração de pareceres e outros serviços prestados pelo órgão ambiental responsável; 

II – produto das multas administrativas por atos lesivos ao meio ambiente; 

III – o produto de condenações de ações judiciais relativas ao melo ambiente; 
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IV – os oriundos de convênios, termo de ajustamento de conduta, consórcios e acordos realizados com pessoas físicas ou 

jurídicas, nacionais ou estrangeiros; 

V – o resultado da arrecadação em licitações de produtos apreendidos; 

VI – rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras dos recursos do Fundo; 

VII – os provenientes de dotações consignadas no orçamento do Município e os créditos adicionais; 

VIII – doações feitas diretamente para o fundo; 

IX- o produto das parcelas de serviços e de outras transferências que o Município tenha a receber por força de lei e de 

convênios, acordos ou contratos no setor; 

X – valores provenientes de compensação ambiental devida em razão da implantação de atividades ou empreendimento 

de significativo impacto ambiental; 

XI – transferências correntes provenientes de repasse pelo Poder Público Municipal ou oriundas da União, Estados ou 

outros Países, destinadas à execução de planos e programas; 

XII – as compensações financeiras destinadas ao Município, relativa ao resultado da exploração de recursos hídricos para 

fins de geração de energia elétrica e de recursos minerais ou provenientes do licenciamento ambientar de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo SEMMAN, com fundamento em estudo de 

impacto ambiental e respectivo EIA/RIMA ou qualquer outra atividade ou empreendimento previsto em lei; 

XIII – outras receitas eventuais; 

§ 2º - O FMMA será administrado pela Secretaria responsável pela gestão do Meio Ambiente em conjunto com o 

Prefeito, observadas as diretrizes , fixadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e suas contas submetidas a 

apreciação do Conselho e do Tribunal de Contas dos Municípios. 

§ 3º - Compete ao CMMA estabelecer às prioridades e programas de alocação dos recursos do Fundo, em conformidade 

com a Política Municipal do Meio Ambiente, obedecidas as diretrizes Federais e Estaduais. 

Título III – DO PATRIMÔNIO NATURAL 

Art. 7º -  Compõe o patrimônio natural os ecossistemas existentes no município, com seus elementos, leis, condições, 

processos, funções, estruturas, influências, inter-relações, intra-relações, de ordem física, química, biológicas e social, que 

contem, possibilita, e selecionam todas as formas de vida. 

 § 1º -  A proteção do patrimônio natural far-se-á através dos instrumentos que têm por fim implementar a Política 

Municipal do Meio Ambiente. 

§ 2º - A elaboração de normas sobre o uso ou exploração de recursos que integram o patrimônio natural do município, 

deverá observar e respeitar o previsto nesta Lei, visando resguardar os princípios e objetivos da Política Municipal do 

Meio Ambiente.  

Art. 8º -  Compõem o potencial genético do município, os genótipos dos seres vivos existentes no ecossistema.  

Art. 9º -  Para assegurar a proteção do patrimônio natural e do potencial genético, compete ao Poder Público: 

I – Garantir os espaços territoriais especialmente protegidos, previstos na legislação em vigor, bem como os que vierem a 

ser assim declarados por ato do Poder Público; 

II – Garantir os centros mais relevantes da biodiversidade; 

III – Incentivar a criação e o plantio de espécies nativas autóctones, visando à conservação de espécimes nativas;  

 

Parágrafo Único -  São espécies nativas as originárias do País e adaptadas às condições do ecossistema amazônico e 

autóctones as que se encontram na área de distribuição natural.  

 Título IV – DO CONTROLE AMBIENTAL 

Capítulo I – DAS NORMAS GERAIS 

Art. 10 – O controle ambiental nos limites do território do município será exercido pela Secretaria Municipal de Meio do 

Ambiente. 

Art. 11 – Os resíduos líquidos, sólidos, gasosos, ou em qualquer estado de agregação da matéria, provenientes de fontes 

poluidoras, somente poderão ser lançados ou liberados, direta ou indiretamente, nos recursos ambientais situados no 



 

8 
 

DIÁRIOOFICIAL  
 

São Francisco do Maranhão - 

MamMAMA 

Diário Municipal 

SÃO FRANCISCO DO MARANHÇAO – MA, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0430, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2019 

território do município, desde que obedecidas às normas e padrões estabelecidos nesta Lei, em legislação do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, ou lei complementar. 

§ 1º - Considera-se fonte de poluição, qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou 

dispositivo, móvel ou não, que induza, produza ou possa produzir poluição. 

§2º - Considera-se recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, ou estuários, mar 

territorial, o solo, e os elementos nele contidos, o subsolo, a flora e fauna.  

§3º -  Considera-se poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou indiretamente, cause poluição em 

intensidade, em quantidade, em concentração ou com características em desacordo com as normas e padrões estabelecidos 

em legislação especifica.  

§4º - Considera-se poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: 

I – Prejudicam a saúde, a segurança e o bem estar da população; 

II – Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

III – Afetem desfavoravelmente o conjunto de seres animais e vegetais de uma região; 

IV – Afetem as condições estéticas os sanitárias do meio ambiente; 

V – Lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 

Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a determinar medidas de emergências afim de evitar episódios críticos de 

poluição ambiental ou impedir sua continuidade em casos de grave e eminente riscos para as vidas humanas ou recursos 

econômicos.  

PARÁGRAFO ÚNICO -  Para a execução das medidas de emergências que tratam este artigo poderão durante o período 

críticos serem reduzidas ou impedidas quaisquer atividades em áreas atingidas pela ocorrência. 

Capítulo II – DA POLUIÇÃO 

Sessão I – DA POLUIÇÃO DO SOLO 

Art. 13 – Fica sob responsabilidade dos proprietários destinar áreas específica para a disposição final de resíduos de 

qualquer natureza no solo, podendo o Poder Público indicar áreas adequadas ou ceder equipamentos necessários para 

auxiliar no descarte. 

§1º - No caso de utilização de solo de propriedade pública ou privada, para a disposição final de resíduos ou dejetos de 

qualquer natureza, seja para consumo próprio ou para comércio, deverão ser observados e licenciados pelo órgão 

ambiental competente. 

§2º -  Quando o destino final do resíduo exigir a execução de aterros deverá assegurado medidas adequadas para a 

proteção de águas superficiais e subterrâneas, conforme a Lei Federal Nº 12.305/2010. 

§3º -  Os resíduos portadores de microrganismo patogênicos ou de alto toxicidade, bem como inflamáveis, explosivos, 

radioativos e outros classificados como perigosos, antes de sua disposição final no solo, deverão ser submetidas a 

tratamento e acondicionamento adequados. 

Art. 14 -  Fica vedado o transporte e a disposição final no solo do território municipal, de qualquer resíduos tóxicos, 

radioativos e nucleares, quando provenientes de outro estados, municípios ou países.  

Art. 15 – A acumulação de resíduos que oferecem comprovados riscos de poluição ambiental, na área de propriedade da 

fonte geradora do risco ou em outros locais, somente será permitida mediante observância das cautelas necessárias, com a 

aquiescência do órgão ambiental. 

Art. 16 -  O transporte, a disposição e o tratamento de resíduos de qualquer natureza somente poderão ser feitos pelos 

responsáveis pela fonte geradora com a autorização do órgão ambientais municipais. 

PARÁGRAFO ÚNICO -   O disposto nesse artigo aplica-se também as lodos, digeridos do sistema de tratamento de 

resíduos de outros materiais. 

Art. 17 -  O reaproveitamento, a reciclagem e a venda de resíduos perigosos dependeram de prévio licenciamento do 

órgão ambiental.  

 Sessão II – DA POLUIÇÃO DO AR 
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Art. 18 – O Poder Público, visando ao controle da poluição do ar, por fontes fixas os móveis, estabelecerá os limites 

máximos permissíveis de emissão de poluentes atmosféricos e os padrões de qualidade do ar através de normas 

especificas em consonância com a legislação federal em vigor. 

Art. 19 – As fontes de poluição atmosférica, para as quais não forem estabelecidos os limites máximos de emissão, 

deverão adotar sistemas de controle de tratamento de poluentes, baseados no uso de tecnologias comprovadamente 

eficientes para cada caso. 

Art. 20 – Os responsáveis pelas fontes geradoras de poluentes atmosféricos, instalados ou a se instalarem no município, 

ficam obrigados a adotar medidas destinadas a prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos decorrentes de suas 

emissões no meio ambiente, a serem definidas em norma específica, obedecidos os princípios e diretrizes estabelecidos 

em lei: 

§1º - A adoção de tecnologias dos sistemas de controle ou tratamento de poluentes depende da elaboração de plano de 

controle aprovado pelo órgão ambiental. 

§2º - O plano de controle será elaborado pelo responsável da fonte de poluição e conterá as medidas a serem adotadas e os 

respectivos níveis de emissão, compatibilizados com as características da região onde a fonte se localiza. 

Art. 21 – Incube ao órgão ambiental a ampla e sistemática divulgação dos níveis de qualidade do ar e das principais fontes 

poluidoras, através dos diversos meios de comunicação de massa. 

Sessão III – DA POLUIÇÃO DAS ÁGUAS  

Art. 22 – Os efluentes de qualquer atividade somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente nas águas interiores, 

superficiais ou subterrâneas e nos coletores de água desde que obedeçam aos padrões de emissão estabelecidos em 

legislação especifica, federal e municipal. 

 

PARAGRÁFO ÚNICO – Os efluentes de que trata esse artigo não poderão conferir no corpo receptor, características em 

desacordo com os critérios e padrões de qualidade das águas, definidas pelo órgão competente em consonância com a 

legislação federal em vigor. 

Art. 23 – Fica vedado a diluição dos efluentes líquidos com água não poluidoras ou outras que possam alterar a sua 

composição ao serem lançados no corpo receptor. 

Art. 24 – Os órgãos estaduais e municipais competentes estabelecerão medidas contra a contaminação das águas 

interiores, superficiais e subterrâneas, bem como a instituição das respectivas áreas de proteção. 

Art. 25 – As águas doces, salobras e salinas do município, obedecerão à classificação geral prevista na legislação federal, 

complementada por norma especifica, naquilo que couber. 

Sessão IV – DA POLUIÇÃO SONORA 

Art. 26 – Os níveis máximos permitidos dos sons, ruídos e vibrações, bem como as diretrizes, critérios e padrões, para o 

controle da poluição sonora interna e externa, decorrentes de atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, 

inclusive de propaganda politica e outras formas de divulgação sonorizada em normas especificas.  

Art. 27 – Os ruídos e sons produzidos por veículos automotores deverão atender aos limites estabelecidos pelo Poder 

Público, em consonância com a legislação federal e municipal pertinente.  

Capítulo III – DAS SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS PERIGOSOS 

Art. 28 – Para os efeitos desta Lei, são consideradas substâncias e produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, o 

mercúrio, o acido cianídrico e sais derivados e as substâncias que destroem a camada de ozônio, bem como as que possam 

causar riscos à vida e ao meio ambiente.  

Art. 29 – O Poder Público inspecionará a industrialização, o consumo, o comércio, o armazenamento, e o transporte das 

substâncias e produtos perigosos no território sob sua jurisdição, obedecendo ao disposto na legislação federal e em 

norma específica.  

PARÁGRAFO ÚNICO - As pessoas físicas ou jurídicas que desemprenharem quaisquer das atividades discriminadas 

neste artigo, deverão obter a licença junto ao órgão ambiental.  
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Art. 30 – Somente poderão ser comercializados no município de SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, os agrotóxicos e 

seus componentes registrados nos órgãos federais competentes, e quando for o caso, que tenham uso permitido no seu 

país de origem.  

Art. 31 – Fica proibida a reutilização de embalagens de agrotóxicos, seus componentes e afins, salvo quando autorizado 

pelo órgão competente. 

Art. 32 - A responsabilidade pela remoção, transporte, inutilização e destinação final de agrotóxicos proibidos, bem como 

os de suas embalagens será solidaria entre o fabricante e o comerciante. 

Art. 33 – O Poder Público desenvolverá campanhas de informações riscos representados sobre o uso, armazenagem e 

destino final de resíduos e embalagens de agrotóxicos, seus componentes e afins para a saúde humana e animal e para o 

meio ambiente. 

Art. 34 - As atividades de extração mineral, particularmente de ouro, que utilizarem mercúrio metálico, cianeto e outros 

se existir ou forem encontrados no município de São Francisco do Maranhão, devem dispor de equipamentos ou 

dispositivos que permitam a recuperação dessas substâncias.  

Art. 35 – O Poder Público, ouvidos os segmentos envolvidos, poderá proibir ou restringir o uso de substâncias e produtos 

perigosos ou dispositivos que permitam a recuperação dessas substâncias. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Quando instituições oficiais de pesquisa, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso de 

substâncias e produtos perigosos, a autoridade deverá adotar imediatas providências, sob pena de responsabilidade.  

Art. 36 - As substâncias e produtos perigosos apreendidos como resultados de ação fiscalizadora serão inutilizados ou 

poderão ter outro  destino, a critério da autoridade competente. 

Art. 37 - Ficam os órgãos municipais competentes, obrigados a instalar ou contratar empresas com infraestrutura 

laboratorial capacitada para analisar substâncias ou produtos perigosos, nos alimentos, no organismo humano e animal e 

no meio ambiente.  

Capítulo IV – DAS ATIVIDADES MINERAIS 

Art. 38 – A lavra de recursos, sob qualquer regime exploração e aproveitamento dependerá do prévio licenciamento do 

órgão ambiental competente, sempre respeitada à legislação federal pertinente e os demais atos e normas específicas de 

atribuição da União.  

Art. 39 – A realização de trabalho de pesquisa lavra ou beneficiamento de recursos minerais em espaços territoriais 

especialmente protegidos, dependerá do regime jurídico a que estiverem submetidos, podendo o Poder Público 

estabelecer normas específicas para permiti-los ou impedi-los, conforme o caso, tendo em vista a preservação do 

equilíbrio ecológico. 

Art. 40 – A extração e o beneficiamento de minérios em lagos, rios e quaisquer correntes de água, só poderão ser 

realizados de acordo com a solução técnica aprovada pelos órgãos competente. 

Art. 41 – O titular de autorização de pesquisa, de concessão de lavra, de permissão de lavra garimpeira, de manifesto de 

mina ou qualquer outro titulo minerário, responderá pelos danos causados ao meio ambiente, sem prejuízo das 

combinações legais pertinentes. 

Art. 42 – Os responsáveis pela execução de atividades mineradoras ficam obrigados a efetuar o monitoramento 

sistemático dos componentes ambientais atingidos pela obrigação. 

Art. 43 - O detentor de qualquer título minerário fica obrigado a informar o órgão ambiental sobre a presença de 

monumentos geológicos, depósitos, fossolíferos, sítios arqueológicos e cavernas na área de influência direta da execução 

de suas atividades, assim como responsabilizar-se pela sua preservação.  

Art. 44 – A criação de áreas de garimpagem e a concessão de lavra garimpeira dependerão de prévio licenciamento do 

órgão ambiental do Município.  

Capítulo V - DAS ATIVIDADES AGROSSILVIPASTORIS 

Art. 45 -  As atividades a que se refere a este capitulo somente poderão ser desenvolvidas com a observância dos 

seguintes princípios:  
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I – A utilização de agrotóxicos e fertilizantes deveria ser feita de forma restrita, observando-se as normas do receituário 

agronômico e as condições do solo; 

II – As estradas ou caminhos necessários à implantação das atividades de que se trata este artigo, deverão ser construídas 

adotando as convenientes estruturas de drenagem, utilizando-se critérios adequados, de forma a evitar erosão; 

III – Nas áreas onde já se realizam atividades agrossilvipastoris sua continuidade fica condicionada à adoção de sistema 

de manejo adequado, ou a outras modalidades permitidas pela legislação nacional ou oriundas de pesquisa técnicas 

compatíveis, aprovadas pelo órgão ambiental e desde que sua localização não implique na desestabilização das encostas e 

maciços adjacentes; 

IV – A irrigação somente poderá ser utilizada de modo a não comprometer o solo e os mananciais de abastecimento 

publico; 

V – O Poder Público estimulara a pratica ou o uso de sistemas agrossilpatoris, sustentáveis ecologicamente; 

VI – O Poder Público fomentara a pecuária somete em áreas selecionadas, preferencialmente através do zoneamento 

ecológico-econômico e na falta deste, por estudos técnico-científicos aprovados pelo órgão ambiental. 

Art. 46 – É vedado o uso de desfolhantes na agricultura, ressalvados ao caso licenciados pelo órgão ambiental, bem como 

o uso de anabolizantes na pecuária; 

PARAGRAFO ÚNICO - A inobservância do disposto nos incisos deste artigo impede a concessão de qualquer beneficio 

junto às instituições financeiras do Município ou implica na anulação dos que já tenham sido concedidos. 

Art. 47 - É vedado o licenciamento de projetos agrossilvipastoris, nos seguintes casos: 

I-Quando implicarem no desmatamento de espações territoriais especialmente protegidos; 

II – Quando resultarem em degradação irreversível dos solos e mananciais; 

III – Em áreas que correspondam a ecossistemas frágeis, cientificamente diagnosticados como tais. 

Art. 48 – Os projetos de manejo florestal para fim de exploração de madeiras, serão fiscalizadas pelo órgão competente de 

6 (seis) em 6 (seis) meses. 

Capítulo VI - DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS 

Art. 49 - A localização, implantação, operação e alteração de atividades industriais, nas condições previstas nesta Lei, 

dependerão de licença ambiental, observadas, quando for o caso, as desconformidades em face das condições ambientais 

especiais, particularmente as que resultarem da implantação de espaços territoriais especialmente protegidos. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O licenciamento de que trata este artigo levarão em conta as condições, critérios, padrões e 

parâmetros definidos no zoneamento ecológico-econômico, considerando, dentre outros, as circunstancias e aspectos 

envolvidos na situação ambiental da área, sua organização espacial, impactos significativos, limites de saturação, 

efluentes dos recursos hídricos e disposição de rejeitos industriais.  

Art. 50 – As indústrias instaladas ou a se instalarem no território do município são obrigadas a promover as medidas 

necessárias a prevenir ou corrigir as inconveniências e prejuízos da poluição e da contaminação ao meio ambiente. 

PARÁGRAFO ÚNICO – As medidas a que se refere esse artigo serão estabelecidas pelo Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente – COMDEMA, com observância rigorosa desta Lei e demais provimentos legais e regulamentares 

aplicáveis, mediante proposta do órgão ambiental. 

Art. 51- O município, no limite de sua competência, e com integral observância das leis aplicáveis, poderá estabelecer 

condições viáveis e compatíveis com as peculiaridades locais, para o funcionamento das empresas, quando à contenção da 

poluição industrial e da contaminação do meio ambiente respeitando os critérios, normas e padrões legalmente vigentes. 

Art. 52 - O município de São Francisco do Maranhão definirá padrões de uso e ocupação do solo, em áreas nas quais 

ficará vedada a localização de indústrias, com vistas à preservação de mananciais de agua superficiais e subterrâneas e a 

proteção de áreas especiais de interesse ambiental, em razão de suas características ecológicas, paisagísticas e culturais.  

Art. 53 – As indústrias instaladas ou a se instalarem no território do Município, ficam sujeitos a monitoramento do Poder 

Público e a automonitoramento permanente da qualidade ambiental e das emissões por elas geradas.  
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PARÁGRAFO ÚNICO - As atividades relativas ao automonitoramento dependerão de planos específicos, aprovados pelo 

órgão ambiental, de responsabilidade técnica e financeira dos interessados na implantação ou operação dos 

empreendimentos. 

Art. 54 – As indústrias que utilizam matéria-prima florestal deverão assegurar sua reposição mediante manejo sustentado 

do recurso e reflorestamento da área respectiva, conforme estabelecido nesta Lei e em legislação complementar.  

Capítulo VII – DOS ASSESNTAMENTOS RURAIS 

Art. 55 – Os assentamentos rurais deverão obedecer, dentre outros, aos seguintes princípios: 

I - Os projetos deverão ser desenvolvidos de forma a estabelecer módulos compatíveis com a capacidade de uso e 

conservação do sol, bem como traçados de maneira a minimizar as possibilidades de erosão, protegendo as áreas com 

limitação natural à exploração agrícola;  

II – Através de mecanismo de fomento e de zoneamento politicas destinadas a compatibilizar o potencial agrícola dos 

solos e a dimensão das unidades produtivas de forma a maximizar o rendimento econômico e a proteção do meio 

ambiente; 

III – Os módulos rurais mínimos, o parcelamento do solo rural e os projetos de assentamento deverão assegurar áreas 

mínimas que garantam a compatibilidade entre as necessidades da produção e a manutenção dos sistemas florísticos 

típicos da região, bem como das reservas legais e áreas de preservação permanente; 

IV – Nos projetos de assentamentos rurais, as derrubadas da vegetação incidentes no Município só serão permitidas 

quando respeitado, em qualquer caso, o limite percentual, de reserva legal de cada lote.   

Capítulo VIII - DOS ASSENTAMENTOS URBANOS 

Art. 56 – Os assentamentos urbanos, mediante o parcelamento do solo e a implantação de empreendimentos de caráter 

social, atenderão aos princípios e normas urbanísticas em vigor, observadas ainda, as seguintes disposições: 

I – É vedado o lançamento de esgotos urbanos nos cursos de águas, sem prévio tratamento adequado que compatibilizem 

seus efluentes com a classificação do curso d’água receptor; 

II – As áreas de mananciais destinadas ao abastecimento urbano deverão ser protegidas mediante índices urbanísticos 

apropriados; 

III – É vedada a urbanização em áreas geologicamente instáveis, com acentuada declividade e ecologicamente frágeis, 

sujeitas à inundação ou aterradas com material nocivo à saúde pública, sem projeto de manejo adequado, aprovado pelo 

órgão ambiental, observadas as proibições legais; 

IV – É vedado o parcelamento do solo em áreas de preservação permanente ou naquelas onde a poluição impeça 

condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.  

V – Nas áreas de relevante interesse social, turístico ou paisagísticos, os padrões de urbanização e as dimensões das 

edificações devem guardar relações de harmonia e proporção definidoras da paisagem local. 

Capítulo IX - DO SANEAMENTO BÁSICO 

Art. 57 – Ficam sujeitas a licenciamento prévio do órgão ambiental, as obras de saneamento básico previstos na legislação 

federal e municipal em vigor, bem como aquelas para quais seja possível identificar significativas modificações 

ambientais, por seu porte, natureza e peculiaridade apresentadas. 

Art. 58 – Fica estabelecidas a obrigatoriedade, em todo o município, de coleta, do tratamento e do destino final adequado 

dos esgotos sanitários, na forma disposta neste artigo conforme prevê o plano municipal de saneamento básico; 

§ 1º - Na impossibilidade de implantação do sistema convencional de tratamento de esgoto, deverão ser adotados os 

procedimentos a seguir enumerados, caso o Poder Público não indique outros: 

I – Nas localidades de grande e médio porte, o uso de fossas sépticas e filtros anaeróbios, seguido de destino final 

adequado para os efluentes tratados, resguardada a qualidade dos mananciais, dos cursos d’água, do lençol subterrâneo e 

do solo; 

II – Nas localidades de pequeno porte, o uso de formas sanitárias, cujos efluentes líquidos, se houver, deve ter destino 

final adequado, resguardada a qualidade dos mananciais, dos cursos d’água, do lençol subterrâneo e do solo; 
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§ 2º - No caso de adoção de fossas sépticas ou similares, essas unidades deverão ser esgotadas periodicamente sob 

orientação técnica do órgão componente. 

Art. 59 - O Poder Público deverá criar locais adequados para o tratamento e o destino final do lodo digerido ou retirado 

das fossas sépticas ou similares. 

Art. 60 – Para os fins dispostos nesta Lei, as áreas de proteção dos mananciais obedecerão á seguinte classificação: 

I – Primeira categoria, como as de uso mais restrito; 

II-Segunda categoria, como as de uso menos restrito; 

§1º- Os critérios de classificação considerados no caput deste artigo serão definidos pelo Poder Público em legislação 

especifica.  

§2º - Nas áreas de proteção de mananciais, os efluentes só poderão ser lançados em áreas consideradas de segunda 

categoria e de moto que não ofereçam riscos de contaminação ou poluição às áreas classificadas como de primeira 

categoria. 

Art. 61 – Em áreas de loteamento localizadas em balneários ou próximos aos cursos d’água, o proprietário se 

responsabilizará, no mínimo, pela construção de fossas sépticas e filtros anaeróbios, caso não haja sistema convencional 

de esgotamento sanitário implantado no local.  

Art. 62 – Nas áreas não servidas por sistemas públicos de esgoto sanitário e de abastecimento de água, a infiltração do 

efluente sanitário deve ocorrer de acordo com normas estabelecidas pelo órgão ambiental. 

Art. 63 – Na ausência do sistema convencional de tratamento de esgoto, todos os conjuntos habitacionais multifamiliares 

deverão ter, no máximo, fossas sépticas e filtros anaeróbios. 

Art. 64 – Poderão ser adotadas outras soluções alternativas para o tratamento de esgoto desde que previamente aprovadas 

pelo órgão municipal de meio ambiente. 

Art. 65 - O Poder Público procederá a fiscalização e o controle das atividades das empresas particulares de manutenção de 

fossas sépticas.  

Art. 66 - Fica proibido o lançamento de resíduos sólidos, coletados por sistemas de limpeza, públicos ou privados, nos 

corpos d’água e no solo a céu aberto.  

Título V – DOS INSTRUMENTOS DE AÇÃO 

Capítulo I – DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO  

Art. 67 – O Poder Público utilizará o Zoneamento Ecológico-Econômico, prevista na lei de uso e ocupação do solo que, 

como base do planejamento Municipal no estabelecimento de políticas, programas e projetos, visando à ordenação do 

território e à melhoria da qualidade de vida das populações urbanas e rurais. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Política Municipal do Meio Ambiente deverá ser ajustada às conclusões e recomendações do 

zoneamento ecológico-econômico.  

Capítulo II - DO GERENCIAMENTO COSTEIRO 

Art. 68 – O Poder Público estabelecerá políticas, planos e programas para o gerenciamento da zona costeira municipal, 

com o objetivo de: 

I – Planejar e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e participativa, as atividades sócio-econômicas, de forma a 

garantir a utilização, controle, conservação, preservação e recuperação dos recursos naturais e ecossistemas;  

II – Obter um correto dimensionamento das potencialidades e vulnerabilidades; 

III – Assegurar a utilização dos recursos naturais, com visitas a sua sustentabilidade permanente; 

IV – Compatibilizar a ação humana, em qualquer de suas manifestações, com a dinâmica dos ecossistemas, de forma a 

assegurar o desenvolvimento econômico e social ecologicamente sustentado e a melhoria da qualidade de vida. 

V – Exercer efetivo controle sobre os agentes causadores de poluição, sob todas as suas formas, ou de degradação 

ambiental que afetem, ou possam vir a afetar, a zona costeira. 

Art. 69 – A Secretaria Municipal do Meio Ambiente será responsável para a concessão de licença, autorização ou 

permissão e respectivas renovações ou prorrogação, para exploração de portos de areia ou pedreiras, desde 
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que  apresentados, previamente pelo interessado, laudos ou pareceres do o órgão técnico do Estado, tudo para 

comprovar que o projeto: 

I - não infringe as normas previstas no inciso anterior;   

II - não acarretará qualquer ataque à paisagem, à flora e à fauna;  

 III - não causará o rebaixamento do lençol freático;   

IV - não provocará assoreamento de rios, lagos, lagoas ou represas, nem erosão;   

§1º - É vedada a retirada de areia da praia do município, por qualquer veículo automotor, ou outro meio de transporte, 

sob pena de multa.  

§2º - Será responsabilizado, na forma da lei, o Prefeito Municipal que autorizar, licenciar ou permitir, ainda que por 

renovação ou prorrogação, a exploração de portos de areia ou pedreiras sem a rigorosa obediência ao disposto neste 

artigo. 

Capítulo III – DOS ESPAÇOES TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 

Art. 70 – Os espaços territoriais especialmente protegidos, aqueles necessários a preservação ou conservação dos 

ecossistemas representativos do município, são os seguintes: 

I – As áreas de preservação permanente previstas na legislação federal; 

II – As áreas criadas por ato do Poder Público; 

Art. 71 – Na distribuição de terras públicas destinadas à agropecuária, definidas em planos de colonização e reforma 

agrária, não podem ser incluídas as áreas de que trata o artigo anterior. 

Art. 72 – Os espaços territoriais especialmente protegidos, para efeitos ambientais, serão classificados, sob regimes 

jurídicos específicos, conforme as áreas por eles abrangidas sejam: 

I – De domínio público da união do estado ou município; 

 

II – De domínio privado, porém, sob regime jurídico especial, tendo em vistas a declaração das mesmas como de interesse 

para a implantação de unidade de conservação da natureza, as limitações de organização territorial e de uso e ocupação do 

solo; 

III – De domínio privado, cuja a vegetação de interesse ambiental, original ou constituída, a critério da autoridade 

competente seja gravado com cláusula de perpetuidade, mediante averbação em registro público; 

Art. 73 -  As áreas mencionadas no inciso I do artigo anterior serão classificadas, para efeito de organização e 

administração, observados os seguintes critérios: 

I – Proteção dos ecossistemas que somente poderão ser definidas e manejados sob pleno domínio de seus fatores naturais; 

II – Desenvolvimento científico e técnico e atividades educacionais; 

III – Manutenção de comunidades tradicionais; 

IV – Desenvolvimento de atividades de lazer, cultura e turismo ecológico; 

V – Conservação de recursos genéticos; 

VI – Conservação da diversidade biológica e do equilíbrio do meio ambiente; 

VII – Conservação do controle da erosão e assoreamento em áreas; 

§1º - O Poder Público fixará os critérios de uso, ocupação e manejo das áreas referidas artigo, sendo vedada quaisquer 

ações ou atividades que comprometam ou possam vir a comprometer, direta ou indiretamente, seus atributos e 

características. 

§2º -  O Plano de manejo das áreas de domínio público poderá contemplar atividades privadas, somente mediante 

autorização ou permissão, onerosa ou não, desde que estritamente indispensáveis aos objetivos dessas áreas. 

Art.  74 -  As comunidades tradicionais poderão ser inseridas em áreas de domínio público, a critério da autoridade 

competente, desde que:  

I - Respeitadas as condições jurídicas pertinentes; 

II – Obedecido o plano de manejo das referidas áreas e; 

III – Mantidas as suas características originais; 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/13150428/art-1-a-lc-171-77-sao-paulo
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§1º - Fica garantida a participação das comunidades tradicionais no procedimento de que trata este artigo. 

§2º - Os critérios de identificação, natureza e delimitação numérica das comunidades tradicionais serão definidos por ato 

do Poder Executivo. 

Art. 75 – O município deverá cobrar conforme estabelecido em leis municipais, preços públicos pela utilização de áreas 

de domínio público, independentemente do fim a que se destinam, sendo o produto de arrecadação aplicado 

prioritariamente na área que o gerou. 

Art. 76 -  As áreas declaradas de interesse social, para fins de desapropriação, objetivando a implantação de unidades de 

conservação da natureza, serão consideradas espaços territoriais especialmente protegidos, não sendo nelas permitidas 

atividades que degradem o meio ambiente, ou que, por qualquer forma, possam comprometer a integridade das condições 

ambientais que motivaram a exploração. 

PARÁGRAFO ÚNICO – As áreas desapropriadas serão consideradas especiais, enquanto não forem declarados interesses 

diversos daquele que motivou a expropriação. 

Art. 77 – As áreas de domínio privado incluídos nos espaços territoriais especialmente protegidos, sem necessidade de 

transferência do domínio público, ficarão sob regime jurídico especial disciplinador das atividades, empreendimentos, 

processos, uso e ocupação do solo, objetivando, conforme a figura territorial de proteção ambiental declarada, a defesa e o 

desenvolvimento do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A declaração dos espaços territoriais especialmente protegidos implicará, conforme o caso: 

I – Na disciplina especial para as atividades de utilização e exploração racional de recursos naturais; 

II – Na fixação de critérios destinados a identificá-los como necessários para a proteção de entorno das áreas públicas de 

conservação ambiental, bem como das que mereçam proteção especial; 

III – Na proteção das cavidades naturais subterrâneas, dos sítios arqueológicos e outros de interesse cultural, bem como 

de seus entono de proteção; 

IV – Na proteção dos ecossistemas que não envolvam a necessidade de controle total dos fatores naturais; 

V – Na declaração de regimes especiais para definição de índices ambientais, de qualquer natureza, a serem observados 

pelo Poder Público e pelos particulares; 

VI – No estabelecimento de normas, critérios, parâmetros e padrões conforme planejamento e zoneamento ambientais; 

VII – Na declaração automática de desconformidade de todas as atividades, empreendimentos, processos e obras que 

forem incompatíveis com os objetivos ambientais ao espaço territorial protegido em que se incluam. 

Art. 78 – Para fins do disposta no inciso III do artigo 75, o Poder Público criará incentivos e estímulos para promover a 

constituição voluntaria de áreas protegidas de domínio privado, concedendo preferências e vantagens aos respectivos 

proprietários na manutenção das mesmas, nos termos do regulamento. 

Art.  79 – Fica criado o Sistema Municipal de Conservação – SMUC, constituído pelas Unidades de Conservação da 

Natureza já existentes e as que vierem a ser criadas, e será administrado pelo órgão ambiental municipal. 

Art. 80 -  As unidades de conservação integrantes do SMUC serão classificadas de acordo com seus objetivos, em três 

grupos, que comportam categorias de manejo, baseadas em estudos e pesquisas das vocações naturais e condições sócio-

econômicas das áreas selecionadas, quais sejam: 

I – Unidades de Proteção Integral, que tem como características básicas a proteção total dos atributos naturais, a 

preservação dos ecossistemas em Município natural com o mínimo de alterações e o uso indireto de seus recursos; 

II – Unidades de Manejo Provisório, que tem como características básicas a proteção total, de forma transitória dos 

recursos naturais e o uso indireto sustentável por parte das comunidades tradicionais; 

III -  Unidades de Manejo Sustentável, que tem como características básicas a proteção parcial dos tributos naturais e/ou 

uso direto dos recursos disponíveis em regime de manejo sustentado. 

Art. 81 -  As categorias de manejo das unidades de conservação, de que trata o artigo anterior, e o uso das áreas 

adjacentes às unidade de conservação da natureza serão disciplinadas pelo Poder Público, respeitadas as características 

regionais. 

Capítulo IV – DO MONITORAMENTO 
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Art. 82 – O monitoramento ambiental consiste no acompanhamento da qualidade dos recursos ambientais, com o objetivo 

de:  

I – Aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental; 

II – Controlar o uso dos recursos ambientais; 

III – Avaliar o efeito de políticas, planos e programas de gestão ambiental e de desenvolvimento econômico e social; 

IV – Acompanhar o estágio populacional de espécies da flora e fauna, especialmente as ameaças de extinção; 

V – Subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais em casos de acidentes ou episódios críticos de poluição. 

 Art. 83 – As obras e atividades sujeita ao licenciamento ambiental ficam obrigados ao auto monitoramento, sem prejuízo 

do monitoramento procedido pelo Poder Público. 

PARAGRAFO ÚNICO – O Poder Público poderá dispensar, temporariamente, o auto monitoramento das industrias que 

comprovarem insuficiência técnica e financeira.  

CAPÍTULO V – DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 84 – Na busca da efetivação da cidadania, da garantia de melhor qualidade de vida, da melhor distribuição de 

riquezas e de maior equilíbrio entre desenvolvimento socioeconômico e preservação do meio ambiente, a educação 

ambiental deverá ser efetivada, obedecendo aos seguintes princípios. 

I – Os programas relacionados à exploração racional de recursos naturais, recuperação de áreas, bem como atividades de 

controle, de fiscalização, de uso, de preservação e de conservação ambienta, devem contemplar, em suas formulações, 

ações de educação ambiental; 

II – Os programas de assistência técnica e financeira do Município, relativos à educação ambiental, deverão priorizar a 

necessidade de inclusão das questão ambientais nos conteúdo a serem desenvolvidos nas propostas curriculares, em todos 

os níveis e modalidades de ensino; 

III – Os programas de pesquisas em ciência e tecnologia, financeiros e com recursos do município, deverão contemplar, 

sempre que possível, a questão ambiental em geral e em especial, a educação ambiental;  

IV – Os recursos arrecadados em função de multas por descumprimento da legislação ambiental, deverão ser revertidos 

no mínimo, 20%(vinte por cento) do seu total, para aplicação das ações de educação ambiental, aplicáveis no local de 

origem da ocorrência da infração. 

 

Capítulo VII – DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E DO DIREITO À INFORMAÇÃO 

Art. 85 -  A participação da comunidade nas decisões relacionadas ao meio ambiente será assegurada, dentre outras 

formas, pelas seguintes: 

I – A representação majoritária da sociedade civil organizada, especialmente através de entidades devidamente 

constituídas e regulares perante a legislação brasileira, de trabalhadores profissionais, produtores e industriais e 

organismos não-governamentais, todas voltadas para a questão ambiental, no Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente; 

II – Consulta à população, interessada, através de audiência pública e, quando requerido, plebiscito convocado na forma 

da disposição na Constituição Municipal, ambos realizados antes da expedição da licença prévia para a implantação de 

projeto ou atividade, pública ou privada, que possa colocar em risco o equilíbrio ecológico ou provocar significativa 

degradação do meio ambiente; 

 

III – Convite à participação pública nas etapas iniciais do projeto, ou do planejamento público ou privado, através das 

reuniões para definição do alcance dos estudos e elaboração dos termos de referência da avaliação de impacto ambiental;   

Art. 86 -  O direito da população à informação em matéria ambiental será assegurado, especialmente através de: 

I – Ampla e sistemática divulgação das diretrizes básicas da Politica Municipal do Meio Ambiente e de suas alterações, 

sempre que estas ocorrerem; 
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II – Ampla divulgação dos pareceres conclusivos e das decisões e das decisões de mérito proferidas pelo Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente, decorrentes da análise do estudo Prévio de Impacto Ambiental e respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental – EPIA/RIMA; 

III – Publicação, no prazo de 10 (dez) dias, dos atos concessivos de incentivos, através de recursos públicos, à proteção do 

meio ambiente e á utilização racional dos recursos ambientais; 

IV – Publicação, no prazo de 10 (dez) dias, dos atos de suspensão dos incentivos e dos contratos celebrados entre o Poder 

Público e as pessoas físicas ou jurídicas que descumprirem a legislação ambiental; 

V – Ampla divulgação das informações oriundas das pesquisas incentivadas pelo Poder Público, na área ambiental; 

VI – Ampla divulgação da realização de audiências públicas, dos plebiscitos e do conteúdo do relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA; 

VII – Amplo acesso de qualquer cidadão, junto aos órgãos integrantes do Sistema Municipal do Meio Ambiente, às 

informações pertinentes aos assuntos regulados por esta Lei, que sejam de interesse coletivo ou geral, as quais serão 

prestados no prazo de 15 dias, dando-se-lhe, inclusive, se requeridas, vistas aos processos administrativos, sob pena de 

responsabilidade do agente da administração, que, por ventura, venha negar, protelar ou dificultar, por qualquer meio, 

esse acesso.  

§1º -  Para os efeitos dos incisos III e IV deste artigo, a publicação far-se-á no mínimo, no Diário Oficial do Município ou 

do Estado. 

§2º - Ampla divulgação referida nos incisos I,II,V e VI, dar-se-á no mínimo, através de nota resumida, publicada em 

jornal de circulação local. 

§3º -  Para a efetiva garantia do direito a informações, o órgão ambiental manterá serviço especifico.  

Capítulo VIII -  DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Art. 87 – A construção, instalação, ampliação e funcionamento de empreendimentos e atividades utilizadoras e 

exploradoras de recursos naturais, considerados efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como, os capazes de causar 

significativa degradação ambiental, som qualquer forma, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 

municipal, ou conforme leis especificas.  

PARÁGRAFO ÚNICO -  O licenciamento de que trata o caput desse artigo será precedido de estúdios que comprovem, 

dentre outros requisitos, os seguintes; 

I – os reflexos sócio-econômicos ás comunidades locais, consideradas os efetivos e comprovados riscos de poluição do 

meio ambiente e de significativa degradação ambiental, comprovadas com os benefícios resultantes para a vida e o 

desenvolvimento material e intelectual da sociedade.  

II – As consequências diretas ou indiretas sobre outra atividades praticadas na região inclusive de subsistência; 

Art. 88 – Para efeito do disposto no artigo anterior, o licenciamento obedecerá às seguintes etapas: 

I – Licença Prévia (LP) -  Emitida na fase preliminar da atividade, devendo resultar da análise dos requisitos básicos a 

serem atendidos quanto a sua localização, instalação e operação, observadas as diretrizes do zoneamento ecológico-

econômico, sem prejuízo de atendimento ao disposto nos planos de uso e ocupação do solo; 

II -  Licença de Instalação (LI) -  Emitida após a fase anterior, a qual autoriza a implantação da atividade, de acordo com 

as especificações constantes do projeto executivo aprovado; 

III -  Licença de Operação (LO) -  Emitida após a fase anterior, a qual autoriza a operação da atividade e o funcionamento 

de seus equipamentos de controle ambiental, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação. 

§1º - A Licença Prévia poderá ser dispensada no caso de ampliação de atividades. 

§2º - As Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, será expedidas por tempo certo, a ser determinado pelo órgão 

ambiental, não podendo em nenhum caso ser superior a 02 (dois) anos, ou conforme lei específica; 

 §3º -  A Licença de Operação será renovada ao final de cada período de sua validade. 

Art. 89 -  Os pedidos de licenciamento e a respectiva concessão ou renovação serão publicados no Diário Oficial do 

Município. 
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Art. 90 -  É vedada a concessão de licenciamento ambiental antes de efetivadas as exigências acatadas pelo Poder Público, 

em audiências públicas. 

Capítulo IX -  DA AVALIAÇÃO PRÉVIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

Art. 91 -  O Licenciamento de obra ou atividade, comprovadamente considerada efetiva ou potencialmente poluidora ou 

capaz de causar degradação ambiental, dependerá de avaliação dos impactos ambientais. 

§1º - Ressalvando o disposto no parágrafo anterior, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente definirá, através 

de Resolução as atividades e obras que dependerão de elaboração de EIPA/RIMA, observando as normas federais 

vigentes sobre a matéria e, dentre outros, os seguintes requisitos: 

I – As diretrizes do planejamento e zoneamento ambientais, nos termos estatuídos nesta Lei;  

II – O grau de complexidade de cada obra ou atividade; 

III – A natureza e as dimensões dos empreendimentos; 

IV – As peculiaridades de cada obra ou atividade; 

V – Os estágios em que já se encontram os empreendimentos iniciados; 

VI – As condições ambientais da localidade ou região; 

VII – O grau de saturação do meio ambiente, em razão do fator de agregação de atividades poluidoras na localidade ou 

região. 

Art. 92 -  Para o licenciamento de obra ou atividade que dispensar a elaboração do EPIA/RIMA, o órgão ambiental 

poderá exigir outros instrumentos específicos para a avaliação dos impactos ambientais. 

PARÁGRAFO ÙNICO -  No caso das obras ou atividade referidas na caput deste artigo poderá o Poder Público utilizar a 

autorização, a título precário como procedimentos preliminar de regularização. 

Art. 93 – O Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EPIA é instrumento de análise de processos e métodos sobre a 

viabilidade da implantação de obra ou atividade, pública ou privada, tendo como objetivo deferir ou indeferir o 

licenciamento requerido. 

Art. 94 – O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA refletirá as conclusões de EPIA e visa a transmitir informações 

fundamentais do mencionado estudo, através de linguagem acessível a todos os segmentos da população, de modo a que 

se conheça as vantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais decorrentes de sua implantação. 

Art. 95 – A elaboração do EPIA/RIMA obedecerá os princípios, objetivos e diretrizes estabelecidas pelo Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente, em perfeita consonância e compatibilidade com a legislação federal pertinente, 

especialmente as normas sobre a matéria emitidas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA 

Art. 96 – A análise do EPIA/RIMA deverá obedecer a prazos fixados em regulamento, segundo o grau de complexidade 

dos respectivos empreendimentos. 

Art. 97 – O órgão ambiental, ao receber o RIMA, estabelecerá prazo para o recebimento dos comentários por parte dos 

órgão públicos e demais interessados e sempre que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública. 

§1º -  As audiências públicas destinar-se-ão a fornecer informações sobre o projeto e seus impactos ambientais e a 

possibilitar a discussão e o debate sobre o RIMA. 

§2º -  As audiências públicas serão convocadas pelo órgão ambiental, por solicitação: 

I – Do representante legal do órgão ambiental; 

II -  De entidade da sociedade civil; 

III – De órgão ou entidade pública, que direta ou indiretamente tenha envolvimento com as questões ambientais; 

IV – Do Ministério Público Federal ou Municipal; 

V – De cinquenta ou mais cidadãos. 

§ 3º - As audiências públicas deverão ser realizadas em local de fácil acesso aos interessados. 

§ 4º - Comparecerão obrigatoriamente às audiências públicas, os servidores públicos responsáveis pela análise e 

licenciamento ambiental, os representantes de cada especialidade da equipe multidisciplinar que elaborou o RIMA, o 
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requerente do licenciamento ou seu representante legal e o representante do Ministério Público, que para tal fim deve ser 

notificado pela autoridade competente, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

§ 5º - A realização das audiências públicas será sempre precedida de ampla divulgação, assegurada pela publicação de, no 

mínimo, três vezes consecutivas, no Diário Oficial do Município. 

Art. 98 -  O órgão ambiental somente emitirá parecer final sobre o RIMA, após concluída a fase de audiência pública. 

PARAGRÁFO ÚNICO – O órgão ambiental, ao emitir parecer sobre o licenciamento requerido, analisará as proposições 

apresentadas na audiência pública, manifestando-se sobre a pertinência das mesmas.  

Capítulo X – DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Art. 99 – As audiências públicas a que se refere esta Lei tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do produto 

em análise e do seu referido Relatório de Impacto Ambiental, dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e 

sugestões a respeito. 

Art. 100 – Somente que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 

(cinquenta) ou mais cidadãos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente promoverá a realização de audiência pública.  

§ 1º -  A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a partir da data de recebimento do Relatório de Impacto sobre o Meio 

Ambiente, fixará no átrio da prefeitura e câmara municipal e anunciara pela imprensa local a abertura do prazo, que será 

no mínimo de 30 (trinta) dias, para solicitação de audiência pública.  

§ 2º -  No caso de haver solicitação de audiência pública e na hipótese da Secretaria Municipal de Meio Ambiente não 

realizá-la, a licença concedida não terá validade.  

§ 3º - Após este prazo, a convocação será feita pelo órgão licenciado através de correspondência registrada aos 

solicitantes e da divulgação em órgão da imprensa local.  

§ 4º -  A audiência pública deverá ocorrer em local acessível aos interessados. 

§ 5º - Em função da localização geográfica dos solicitantes, e da complexidade do tema, poderá ser realizada mais de uma 

audiência pública sobre o mesmo projeto e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente. 

Art. 100 – A audiência pública será dirigida pelo representante do órgão licenciado que, após a exposição objetiva do 

projeto e de seu respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente, abrirá as discussões com os interessados 

presentes. 

Art. 101 – Ao final de cada audiência pública, será lavrada uma ata sucinta. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  Serão anexados à ata, todos os documentos que forem entregues ao presidente dos trabalhos 

durante a sessão. 

Art. 102 – A ata da(s) audiência(s) pública(s)s e seus anexos, servirão de base, juntamente com o Relatório de Impacto 

sobre o Meio Ambiente para a análise e parecer final do licenciado quanto à aprovação ou não do projeto.  

Capítulo XI – DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 103 – A fiscalização ambiental necessária à consecução dos objetivos desta Lei, bem como de qualquer norma de 

cunho ambiental, será efetuada pelos diferentes órgãos do Município, sob a coordenação do órgão ambiental, ou quando 

for o caso, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 

PARAGRÁFO ÚNICO – É assegurado a qualquer cidadão o direito exercer a fiscalização referenciada antes neste artigo, 

mediante comunicação do ato ou fato delituoso à Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou à autoridade policial, que 

adotarão as providencias, sob pena de responsabilidade. 

Art. 104 -  O Poder Executivo, mediante decreto, regulamentará os procedimentos fiscalizatórios necessários à 

implementação das disposições deste capítulo. 

Capítulo XII -  DOS CADASTROS E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 

Art. 105 – o Poder Público manterá atualizados os cadastros técnicos de atividades de defesa do meio ambiente e das 

atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. 

§ 1º - O cadastro técnico de atividades de defesa ambiental tem por fim proceder ao registro obrigatório de pessoas físicas 

ou jurídicas de serviço relativos às atividades de controle do meio ambiente, inclusive através da fabricação, instalação ou 

manutenção de equipamentos.  
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§ 2º - O cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais tem por objetivo 

proceder ao registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades, potencialmente poluidoras ou 

de extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim 

como, de produtos e subprodutos da fauna e flora. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica dispensada a exigência de apresentação de Certidão, para a obtenção de créditos ou 

financiamentos oficiais, destinados à recuperação do meio ambiente degradado, desde que o interessado comprove 

quitação com as multas ambientais, devendo o respectivos projeto ser aprovado pelo órgão ambiental. 

Capítulo XIII – DOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS 

Art. 106 -  O Poder Público incentivará ações, atividades e procedimentos, de caráter público ou privado, que visam à 

proteção, manutenção e recuperação do meio ambiente e á utilização sustentada dos recursos naturais, mediante a 

concessão de vantagens fiscais e creditícias, mecanismos e procedimentos compensatórios, apoio financeiro, técnico, 

cientifico e operacional.  

§ 1º - Na concessão de incentivos, o Poder Público dará prioridade às atividades de recuperação, proteção e manutenção 

de recursos ambientais, bem como às de educação e de pesquisas dedicadas ao desenvolvimento da consciência ecológica 

e de tecnologia para o manejo sustentado de espécies ambiental. 

§ 2º - O Poder Público somente concederá incentivos mediante comprovação, pelo interessado, da licença ambiental. 

§ 3º - Os incentivos concedidos nos termos deste artigo, serão sustados ou extintos quando o beneficiário descumprir as 

disposições da legislação ambiental. 

Capítulo XIV – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 

Sessão I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 107 – As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais, cíveis e administrativas, independentemente da obrigação de reparo de dano. 

Art. 108 – O servidor público municipal que verificar a ocorrência de infração à legislação ambiental e não for 

competente para formalizar a exigência, comunicará p fato, em representação circunstanciada, à chefia imediata, que 

adotará as providencias cabíveis.  

Sessão II – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES CÍVEIS 

Art. 109 – É o poluidor obrigado a indenizar os danos que, por ação ou omissão, causar ao meio ambiente. 

Sessão III – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

Art. 110 – Considera-se infração administrativa qualquer inobservância a preceito desta Lei, das Resoluções do Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente e da legislação ambiental Federal e Municipal, especialmente as seguintes: 

I – Construir, instalar, ampliar ou fazer funcionar em qualquer parte do território do Município, estabelecimentos, obras e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados, comprovadamente, efetiva ou potencialmente poluidores, 

bem como os capazes, também, comprovadamente, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, sem prévio 

licenciamento do órgão ambiental ou com ele em desacordo; 

II – Emitir ou despejar efluentes ou resíduos líquidos, sólidos ou gasosos, em desacordo com as normas legais ou 

regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente; 

III – Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade; 

IV – Desrespeitar interdições de uso de passagens e outras estabelecidas administrativamente para a proteção contra a 

degradação ambiental ou, nesses casos, impedir ou dificultar a atuação de agentes do Poder Público; 

V - Utilizar ou aplicar agrotóxicos, seus componentes e afins, contrariando as restrições constantes do registro do produto 

e de normas regulamentares emanadas dos órgãos federais e estaduais competentes; 

VI – Desobedecer ou inobservar normas legais ou regulamentares padrões e parâmetros federais ou estaduais, 

relacionados com o controle do meio ambiente. 

Art. 111 -  Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações ambientais serão punidas, 

alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de: 

I – Advertência; 



 

21 
 

DIÁRIOOFICIAL  
 

São Francisco do Maranhão - 

MamMAMA 

Diário Municipal 

SÃO FRANCISCO DO MARANHÇAO – MA, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0430, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2019 

II – Multa simples ou diária; 

III – Apreensão de animais, produtos, instrumentos, apetrechos, equipamentos e veículos de qualquer natureza utilizados 

no cometimento da infração; 

IV – Inutilização do produto; 

V – Interdição do produto; 

VI – Suspensão de venda e/ou fabricante do produto; 

VII – Embargo, desfazimento ou demolição da obra; 

VIII – Interdição parcial ou total, temporária ou definitiva, do estabelecimento ou atividade; 

IX – Cassação do alvará de licença de estabelecimento, obra ou atividade, ou do alvará de autorização para 

funcionamento; 

X – Indicação ao órgão competente para decidir sobre a perda ou restrição, ou não, de incentivos concedidos pelo Poder 

Público; 

XI – Indicação ao órgão competente para decidir sobre a perda ou suspensão, ou não, da participação em linhas de 

financiamento em estabelecimentos de créditos; 

XII – redução de atividades geradoras de poluição de acordo com os níveis previstos na licença; 

XIII – Prestação de serviços à comunidade. 

Art. 112 – As infrações ambientais classificam-se: 

I – Levas, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstancia atenuante; 

II – Graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; 

III – Gravíssimas, aquelas em que for verificada a existência de duas ou mais circunstâncias agravantes; 

§ 1º - Quando o infrator praticar simultaneamente duas ou mais infrações ser-lhe-ão aplicadas cumulativamente as penas a 

elas cominadas. 

§ 2º -   Para configurar a infração, basta a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão do infrator e o dano. 

Art. 113 – A advertência será aplicada sempre por escrito e única e exclusivamente nas infrações leves. 

Art. 114 – A penalidade de multa será imposta, observando os limites estabelecidos em leis específicas federais, estaduais 

e municipais. 

§1º - Nos casos de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta corresponderá ao dobro e ao triplo, 

respectivamente, daquela imposta anteriormente. (NR) 

§ 2º - Na hipótese de infração continuada, que se caracteriza pela permanência da ação ou omissão inicialmente punida, 

poderá ser imposta multa diária de 150 a 1.500 vezes o valor estipulado primeiramente. 

§ 3º - A multa diária incidirá durante o período de 30 dias corridos, contados da data de sua imposição, salvo se antes 

cessar o cometimento da infração. 

§ 4º - Constatada a ineficácia da multa, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada até três vezes, 

levando-se em consideração o valor da vantagem econômica auferida, sem prejuízo de aplicação da regra contida no §3º. 

(NR) 

Art. 115 -  As penalidades previstas em lei federal, estaduais e municipais serão aplicadas independentemente das multas. 

Art. 116 – A destinação dos produtos e instrumentos apreendidos poderá ser a devolução, a destruição, a doação ou leilão, 

nos termos do regulamento desta Lei. 

§ 1º - Toda apreensão de produtos considerados perecíveis deverá ser seguida, imediatamente, de doação ou destruição, a 

critério da autoridade competente, que deverá motivar a decisão. 

§ 2º - Os materiais doados após a apreensão não poderão ser comercializados. 

Art. 117 – A penalidade de embargo, desfazimento ou demolição, poderá ser imposta no caso de obras ou construções 

feitas sem licença ambiental ou com ela em desacordo. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Ao ser aplicada a penalidade de desfazimento ou demolição, subsiste ao infrator a obrigação de 

remoção dos entulhos. 



 

22 
 

DIÁRIOOFICIAL  
 

São Francisco do Maranhão - 

MamMAMA 

Diário Municipal 

SÃO FRANCISCO DO MARANHÇAO – MA, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0430, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2019 

Art. 118 – A penalidade de interdição parcial, total, temporária ou definitiva, será imposta nos casos de perigo iminente à 

saúde pública e ao meio ambiente ou a critério da autoridade competente, nos casos de infração continuada e reincidência. 

§ 1º - A autoridade ambiental poderá impor a penalidade de interdição total ou parcial e temporária ou definitiva, desde 

que constatada a infração, objetivando a recuperação e regeneração do ambiente degradado. 

§ 2º - A imposição da penalidade de interdição definitiva importa na cassação automática da licença, autorização ou 

permissão e a de interdição temporária, na suspensão destas. 

Art. 119 – Nas penalidades previstas nos incisos XI e XII do artigo 111 o ato declaratório da perda, restrição ou 

suspensão, parcial ou total dos incentivos, benefícios e financiamentos, será atribuição da autoridade administrativa ou 

financeira em que o houver concedido, por solicitação do órgão ambiental. 

 PARÁGRAFO ÚNICO -  A autoridade Municipal competente questionará junto às autoridades federais e entidades 

privadas, visando à aplicação de medidas similares, quando for caso. 

Art. 120 – A prestação de serviços à comunidade será imposta pela autoridade competente, de acordo com o estabelecido 

no regulamento desta Lei. 

Art. 121 – As penalidades incidirão sobre os infratores sejam eles: 

I – autores diretos; 

II – autores indiretos, assim correspondidos aqueles que, de qualquer forma, concorram para a prática da infração ou dela 

se beneficiem;  

III – Proprietários e detentores de posse de imóvel a qualquer título; 

Art. 122 – Para a imposição da pena e sua gradação, a autoridade ambiental observará: 

I – As circunstâncias atenuantes e agravantes; 

II – A gravidade do fato, tendo vista as consequências para o meio ambiente; 

III – Os antecedentes do infrator quanto às normas ambientais. 

Art. 123 – São circunstâncias atenuantes: 

I – A ação do infrator não ter sido fundamental para a construção do fato; 

II – O menor grau de compreensão e escolaridade do infrator; 

III – A disposição manifesta do infrator em procurar reparar ou minorar as consequências do ato lesivo ao meio ambiente; 

IV – Ser o infrator primário e a falta cometida de natureza leve; 

V – Ter o infrator comunicado previamente às autoridades competentes, o perigo iminente de degradação ambiental; 

VI – Colaborar o infrator com os agentes encarregados de fiscalização e do controle ambiental. 

Art. 124 – São circunstâncias agravantes 

I – Ser o infrator reincidente ou cometer a infração de forma continuada; 

II – Ter o infrator agido com dolo; 

III – A infração produzir efeitos sobre a propriedade alheia; 

IV – Da infração resultar consequências graves para o meio ambiente ou para a saúde pública; 

V – Os efeitos da infração terem atingido áreas sob proteção legal; 

VI – Ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária; 

VII – Ter o infrator coagido outrem para a execução material da infração; 

VIII – Ter o infrator empregado métodos cruéis no abate ou captura de animais; 

IX – Impedir ou causar dificuldade ou embaraço à fiscalização; 

X – Utilizar-se o infrator da condição de agente público para a prática de infração; 

XI – A tentativa do infrator eximir-se da responsabilidade atribuindo-a outrem; 

XII – A infração ocorrer sobre espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção; 

PARÁGRAFO ÚNICO -  Caracteriza-se a reincidência simples quando o infrator voltar a cometer qualquer infração e a 

reincidência específica quando voltar a cometer nova infração ao mesmo dispositivo legal anteriormente violado, 

qualquer que seja a gravidade. 
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Art. 125 – Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena será cominada em razão das que sejam 

preponderantes. 

Art. 126 – Quando a infração for objeto de punição por mais de uma penalidade, prevalecerá o enquadramento no item 

mais específico em relação ao mais genérico. 

Art. 127 – Pelas infrações cometidas por menores ou outros incapazes responderão seus responsáveis. 

Sessão IV – DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Art. 128 – As infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto 

de infração, observados o rito e prazos estabelecidos nesta Lei. 

Art. 129 – O auto de infração será lavrado na sede do órgão ambiental ou no local em que for verificada a infração, pelo 

servidor competente que a houver constatado, devendo conter: 

I – A qualificação do autuado; 

II – O local, data e hora da lavratura; 

III – A descrição completa e detalhista do fato e a menção precisa dos dispositivos legais ou regulamentares transgredidos 

para que o autuado possa exercer, em sua plenitude, o direito de defesa; 

IV – A penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição tudo registrado 

com clareza e precisão, para os mesmo fins de plena defesa; 

V – Assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matricula; 

VI – Prazo de defesa; 

VII – O testemunho mediante as respectivas assinaturas, de pessoas que assistiram aos fatos narrados no auto. 

Art. 130 – A notificação é o documento hábil para informar ao interessado as decisões do órgão ambiental. 

§ 1º -  O infrator será notificado para ciência do auto de infração e das decisões do órgão ambiental: 

I - Pessoalmente; 

II – Por via postal ou telegráfica, com prova de recebimento; 

III – Por edital quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos anteriores. 

§ 2º - Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a exarar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada, 

expressamente, pela autoridade que efetuou a notificação. 

§ 3º - O edital referido no inciso III, deste artigo, será publicado um única vez, na Imprensa Oficial, considerando-se a 

notificação de 10 (dez) dias após a publicação. 

Art. 131 – Quando, apesar da lavratura do auto de infração, subsistir, ainda, para o infrator obrigação a cumprir, será o 

mesmo notificado, para que no prazo de até 30 (trinta) dias efetive o seu cumprimento, observando, quando dor o caso, o 

disposto no §3º do artigo anterior. 

§ 1º - O prazo para o cumprimento da obrigação subsistente poderá ser reduzido ou aumentado em casos excepcionais por 

motivos de interesse público, mediante despacho fundamentado da autoridade competente. 

§ 2º - A desobediência à determinação contida na notificação a que alude este artigo, acarretará a imposição de multa 

diária, arbitrada de acordo com os valores correspondentes á classificação da infração, até o exato cumprimento da 

obrigação, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação vigente. 

Art. 132 – O indiciado poderá oferecer defesa ou impugnação escrita ao auto de infração, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data da ciência do mesmo, podendo produzir provas que julgar necessárias. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Em se tratando de transgressões que dependem de análises laboratoriais ou periciais para 

completa elucidação dos fatos, o prazo a que se refere o “caput” deste artigo poderá ser dilatado até mais 15 dias, 

mediante despacho fundamentado do titular do órgão ambiental. 

Art. 133 -  Apresentada ou não a defesa ou a impugnação, o processo será julgado pela Secretária Municipal do Meio 

Ambiente no prazo de até 20 (vinte) dias, sendo que tanto a defesa quanto a impugnação, bem como o Recurso para o 

Conselho Municipal de Meio Ambiente, de que trata o artigo 137 desta Lei terão efeito suspensivo.  

Art. 134 -  As multas previstas nesta Lei serão recolhidas pelo infrator no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 

da notificação de sua imposição/confirmação em última instância administrativa. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – As multas impostas poderão sofrer redução de 20% (vinte por cento) caso o infrator efetue o 

pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, contando da data em que for notificado, implicando na desistência tácita de defesa 

ou recurso. 

Art. 135 – Da decisão da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, caberá recurso ao Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da decisão. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Se provido o recurso, o produto da multa recolhida será devolvido. 

Art. 136 – Vencido nas instâncias administrativas, ou na hipótese de revelia, não interpondo recurso no prazo hábil, o 

infrator deverá recolher a multa, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contando da notificação do decisório final, sob pena de 

inscrição do débito em dívida ativa e imediata cobrança judicial. 

§ 1º - O não recolhimento da multa neste prazo importará no acréscimo moratório de 1% (um por cento) ao dia, 

calculando cumulativamente, sobre o valor do débito. 

§ 2º - A inscrição em dívida ativa, em livro próprio, a extração da respectiva certidão e a remessa dessa para cobrança 

judicial, será feita por servidor, expressamente designado pelo(a) Secretário(a) Municipal do Meio Ambiente, no dia 

seguinte ao vencimento do prazo fixado no caput deste artigo, sob pena de responsabilidade, funcional, administrativa e 

penal. 

§ 3º -  A inscrição em dívida ativa implicará no imediato ajuizamento da Execução Fiscal. 

Art. 137 – A dívida ativa será cobrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Municipal, nos termos do artigo 188 da 

Constituição Federal.  

Art. 138 – Encerrado o processo, o órgão ambiental, no prazo de 5 (cinco) dias, fará publicar na imprensa oficial e nos 

jornais de maior circulação, bem como providenciará a afixação no quadro de avisos localizado no átrio da prefeitura e 

câmara municipal nota resumida da decisão, contendo o nome do infrator, descrição da infração e dispositivo legal ou 

regulamentar infringindo, identificação da penalidade e valor da multa, quando for o caso.  

Título VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 139 – Os responsáveis por atividades e empreendimentos em funcionamento no território do Município deverão no 

prazo de 12 meses e no que couber, submeter à aprovação do órgão ambiental plano de adequação ás imposições 

estabelecidas nesta Lei já não constituam exigência de lei anterior. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  O titular de órgão municipal, mediante despacho motivado, poderá prorrogar o prazo a que se 

refere o caput deste artigo desde que, por razões técnicas ou financeiras demonstráveis, seja solicitado pelo interessado. 

Art. 140 – O Poder Público estabelecerá, por Lei, normas, parâmetros e padrões de utilização dos recursos ambientais, 

cuja inobservância caracterizará degradação ambiental, sujeitando os infratores ás penalidades previstas nesta Lei, bem 

como ás exigências de adoção de medidas necessárias à recuperação da área degradada. 

Art. 141 -  Para fins de exploração econômica, o diâmetro dos espécies florestais será definido em regulamento. 

Art. 142 – Ficam sujeitos às normas dispostas nesta Lei as pessoas físicas e jurídicas, inclusive órgãos e entidades 

públicas federais, estaduais, municipais, que pretenderem executar quaisquer das atividades previstas no artigo 88 desta 

Lei, no território sobre jurisdição do município. 

Art. 143 – O Poder Público cobrará, exercício regular do poder de polícia ambiental, cobrará taxas e tarifas, conforme 

consta em Lei específica. 

Art. 144 – As multas que está Lei trata serão cobradas com base nas Unidades Fiscais do Município – UFM, que possui o 

valor de R$ 50,00 reais, e em conformidade com a tabela em anexo. 

Art. 145 – O Poder Executivo regulamentará a atuação das Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal (se houver), na 

manutenção da ordem pública do meio ambiente.  

PARÁGRAFO ÚNICO – A atuação das Polícias Civil, Militar e Guarda Municipal de que trata este artigo se fará sob a 

coordenação do órgão ambiental. 

Art. 145 – Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação, naquilo que se 

fizer necessário. 

Art. 146 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, ESTADO MARANHÃO, 03 de 

Abril de 2019. 

Adelbarto Rodrigues Santos 

Prefeito Municipal 

ANEXO ÚNICO 

TABELA DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS 

INFRAÇÃO 
PENALIDADE VALOR 

DA MULTA EM UFM 

Utilização de espaço público sem a devida licença.  10 

Funcionamento irregular de estabelecimento comercial, industrial, 

ou de prestação de serviço. 
20 

Inserir quebra-molas, redutor de velocidade ou objetos afins no 

leito da via pública, sem prévia autorização 
25 

Deixar de manter higienizado o estabelecimento industrial, 

comercial ou de serviço. 
10 

Atentar contra a segurança da população 05 

Explorar qualquer meio publicitário nas vias, nos logradouros 

públicos e nas áreas particulares sem autorização. 
05 

Funcionamento de estabelecimento fora de horário estabelecido 

pela administração pública. 
05 

Deixar de expor alvará em local visível. 02 

Utilizar logradouro público para preparo de concreto, argamassa ou 

similares, assim como para confecção de forma, armação de 

ferragens, ou execução de outros serviços. 

05 

Deixar de exibir alvará a fiscalização. 05 

Instalar equipamento em passeio ou logradouro público sem 

autorização. 
05 

Danificar ou retirar sinalização de trânsito instalada na via ou 

logradouro público. 
10 

Realização de evento ou festividade pública sem autorização. 10 

Deixar que menor permaneça em bar ou casa noturna 

desacompanhado de responsável legal. 
20 

Vender bebida alcoólica ou cigarro a menor de 18 (dezoito) anos. 20 

Ultrapassar o tempo de carga e descarga de materiais na via 

pública. 
01 

Deixar de manter habitações, terrenos e pátios, livres de mato, água 

estagnada ou lixo. 
03 

Instalação de banca de impressos, em local diferente do definido 

pelo poder público. 
01 

Varrer lixo, detritos sólidos e resíduos graxos de qualquer natureza 

do interior dos prédios residenciais, comerciais, industriais e de 

veículos, para as sarjetas, bocas de lobo, ralos ou qualquer área de 

logradouro público. 

02 

Colocar lixo fora da residência ou do estabelecimento em local, 

horário ou frequência diversa do que está previamente 
01 
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determinados pelo poder público. 

Deixar de atender à intimação para saneamento de irregularidade 

detectada pela fiscalização municipal. 
05 

Fumar cigarro, charuto ou cachimbo em ambiente proibido pelas 

normas municipais. 
01 

Manter animal solto em logradouro público (a multa pela infração 

será calculada por unidade de animal encontrado solto). 
02 

Depositar ou conservar nas vias públicas, ainda que 

provisoriamente, inflamáveis ou explosivos sem a prévia concessão 

do poder público. 

02 

Soltar balão. 02 

Funcionamento irregular de pedreira, olaria, jazida mineral e afins. 20 

Infração a dispositivo da Lei de Posturas, não descriminada nesta 

tabela. 
01 

Fabricar explosivos sem licença municipal ou em local não 

determinado pelo Poder Executivo (sem prejuízo da 

responsabilidade civil). 

02 

Manter depósito de substâncias inflamáveis ou de explosivos sem 

atender às exigências legais quanto à implantação ou operação. 

(Sem prejuízo da responsabilidade civil). 

05 

Depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo que 

provisoriamente, inflamáveis ou explosivos. (Sem prejuízo da 

responsabilidade civil). 

02 

Embaraçar a ação do agente da fiscalização ambiental. 05 

Deixar de efetuar o licenciamento ambiental da atividade que está 

sendo exercida. 
10 

Construir, reformar ou demolir edificação sem o prévio 

licenciamento ambiental. 
05 

Deixar de atender à notificação para reparar dano ambiental. 01 (por dia não atendido) 

Manter vasilhame ou embalagem de agrotóxico fora de local 

devidamente estabelecido pelo Poder Público. 
02 (por embalagem) 

Depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo provisoriamente, 

embalagens utilizadas para armazenar agrotóxico (sem prejuízo da 

responsabilidade civil). 

02 (por embalagem) 

Executar obra sem a devida licença ambiental. 02 

Extrair do solo município pedra, areia, cal ou qualquer espécie de 

mineral sem prévia autorização municipal. 

02 (por m² de terreno 

explorado) 

Cortar ou podar árvore sem a devida autorização municipal. 01 (por árvore cortada 

ou podada) 

Receber, transportar ou adquirir madeira, lenha, carvão ou outro 

produto de origem vegetal sem exigir do vendedor a devida licença 

outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que 

deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento. 

02 (por metro cúbico) 

Deixar de manter placa de identificação no local da obra. 02 

Deixar de instalar extintor de incêndio na edificação. 02 
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Omitir no projeto existência de cursos de água ou topografia 

acidentada. 
04 

Ocupar edificação sem o respectivo “Habite-se”. 0,1 (Para cada m² de 

área construída) 

Deixar de atender à intimação para construção, reparação ou 

reconstrução de vedações ou passeios. 
02 

Deixar de atender aos requisitos mínimos de ventilação e 

iluminação das construções. 
02 

Utilizar a edificação para fim diverso do declarado no projeto 

aprovado. 

01 (Para cada m² de área 

construída) 

Construir ou instalar elevador, instalação hidrosanitária, vão de 

passagem, porta, fachada, corredor, escada ou rampa de edificação 

em desacordo com o disposto em lei. 

03 

Deixar de atender à intimação para saneamento de irregularidade 

detectada pela fiscalização. 
02 

Executar obra em desacordo com o projeto aprovado. 02 

Ligar coletor de água pluvial à rede de esgoto sanitário. 10 

Executar obra sem a licença devida. 01 (Para cada m² de área 

construída) 

Manter terrenos edificados ou não sem vedações. 02 

Deixar de observar o alinhamento e nivelamento da obra. 03 

Depositar materiais de construção ou entulho no passeio ou via 

pública. 
06 

Construir edificação em terreno úmido, alagadiço, pantanoso, 

instável ou contaminado por substâncias orgânicas ou tóxicas sem o 

saneamento prévio do solo. 

02 

Manter pessoa no canteiro de obras sem os equipamentos de 

segurança e proteção individual. 
04 

Executar obra pondo em risco a segurança da coletividade. 
10 

Efetuar qualquer tipo de ligação ou implantação de fornecimento de 

serviço permitido ou concedido em lote sem construção, 

loteamento não aprovado, ou obra sem alvará de construção ou sem 

habite-se. 

02 (Por ligação efetuada) 

 

INFRAÇÃO 

 

PENALIDADE 

Deixar de efetuar o recolhimento do valor da taxa de fiscalização 

ambiental. 

100 % do valor do 

tributo atualizado 

monetariamente 
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LEI Nº 455, de 06 de Maio 2019 

“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências.” 

O Prefeito Municipal de São Francisco do Maranhão – MA, Adelbarto Rodrigues Santos, no uso de suas atribuições 

legais, faço saber a Câmara Municipal de São Francisco do Maranhão, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

Art. 1° – Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal do Meio Ambiente o Conselho Municipal de Meio Ambiente - 

CMMA.  

PARÁGRAFO ÚNICO – O CMMA é um órgão colegiado, consultivo de assessoramento ao Poder Executivo Municipal e 

deliberativo no âmbito de sua competência, sobre as questões ambientais propostas nesta e demais leis correlatas do 

Município. 

Art. 2° – Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA compete: 

I - Formular as diretrizes para a Política Municipal  de  Meio  Ambiente,  inclusive para atividades prioritárias de ação do 

município em relação á proteção e conservação do melo ambiente; 

II - Propor normas legais, procedimentos e ações visando e defesa, conservação e melhoria ambiental  do  município,   

observada   a   legislação  Federal, Estadual  e Municipal pertinente; 

III - Exercer a ação fiscalizadora de observância ás normas contida na Lei Orgânica Municipal e na legislação a que se 

refere o item anterior; 

IV - Obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento ambiental, aos órgãos públicos, 

entidades públicas e privadas e a comunidade em geral; 

V - Atuar no sentido de conscientização pública para o desenvolvimento ambiental promovendo a Educação Ambiental 

formal e informal, com ênfase nos problemas do município; 

VI - Subsidiar o Ministério Público no exercício de suas competências para a proteção do Meio Ambiente previstas na 

Constituição Federal de 1988; 

VII - Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas de pesquisas e de 

atividades ligadas  ao desenvolvimento ambiental ; 

VIII - Propor a celebração de convênios, contratos  e acordos com entidades  públicas e privadas de pesquisa e de 

atividades ligadas ao desenvolvimento ambienta; 

IX - Opinar, previamente  sobre  os  aspectos  ambientais  de  políticas,  planos  e programas governamentais que possam 

interferir na qualidade ambiental no município; 

X - Apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo Municipal, inerente ao seu funcionamento; 

XI - Identificar e informar á comunidade e aos  órgãos  públicos competentes, Federal, Estadual e Municipal, sob a 

existência de áreas degredadas ou ameaçadas de degradação; 

XII - Opinar sobre, a realização de estudo alternativo sobre as possíveis consequênciais ambientais de projetos públicos 

ou privados, requisitando das entidades  envolvidas  as  informações  necessárias  ao  exame  da  matéria, visando  a 

compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental; 

XIII - Acompanhar o controle permanente das atividades das atividades degradadoras e poluidoras, de modo a 

compartibilizá-las comas normas e padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer alteração que promova impacto 

ambiental ou desequilíbrio ecológico; 

XIV - Receber denúncia feitas peta população, diligenciando no sentido de sua apuração  

junto aos  órgãos   Federais,   Estaduais   e   Municipais   responsáveis e sugerindo ao Prefeito Municipal as providências 

cabíveis; 

XV -   Acionar  os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os recursos naturais existentes no 

Município, para o controle de ações capazes de afetar ou destruir o Meio Ambiente; 

XVI - Opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do  solo urbano, posturas municipais, visando á 

adequação das exigências do meio ambiente,  ao desenvolvimento do município; 

XVII - Opinar quando solicitado das atividades sobre a emissão de alvarás de  localização e funcionamento no âmbito das 

atividades potencionalmente poluidoras e degradadas; 



 

29 
 

DIÁRIOOFICIAL  
 

São Francisco do Maranhão - 

MamMAMA 

Diário Municipal 

SÃO FRANCISCO DO MARANHÇAO – MA, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0430, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2019 

XVIII - Orientar o Poder Executivo Municipal sobre o exercício do poder de policia administrativo  que  comece  a 

fiscalização  e aos  casos  de  infração a legislação ambiental; 

XIX - Deliberar sobre a realização de  Audiências Públicas quando  for  o  caso, visando a participação da comunidade 

nos processos de instalação de atividades, potencialmente poluidoras; 

XX - Propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de conservação visando a proteção de sítios de beleza 

excepcional, mananciais, patrimônio histórico,  artístico,  arqueológico, paleontológico, espeleológico  e  áreas  

respectivas de  ecossistemas  destinado  a  realização  e  pesquisas  básicas  e  aplicadas  de ecologia; 

XXI- Responder a consulta sobre matéria de sua competência; 

XXII – Decidir juntamente com o órgão executivo de Meio Ambiente, sobre a aplicação dos recursos provenientes do 

Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

XXIII- Acompanhar as reuniões das câmaras do CONSEMA em  assuntos  de interesse do Município; 

Art. 3°. – O suporte financeiro, técnico e administrativo indispensável à instalação e ao funcionamento do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente será prestado diretamente pela Prefeitura, através do órgão executivo municipal de meio 

ambiente, 

Art. 4°. – O CMMA será composto por representantes do poder público: 

I - Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

II - Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Agricultura; 

III - Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Saúde; 

IV - Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Educação; 

V – Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

VI – Um conselheiro titular e um suplente da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

VII - Um conselheiro titular e um suplente da Vigilância Sanitária; 

Art. 5°. – Cada membro do Conselho terá um suplente que o substituirá em caso de impedimento, ou qualquer ausência.  

Art. 6°. – A função dos membros do CMMA é considerada serviço de relevante valor social. 

Art. 7°. – As sessões do CMMA serão públicas e os atos deverão ser amplamente divulgados. 

Art. 8º - Os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente que Integram o executivo municipal são designados pelo 

Prefeito, sendo que o presidente será sem prejuízo o Secretário de Meio Ambiente e os demais membros da diretoria serão  

escolhidos pelos conselheiros dentre os seus membros. 

Art. 9°. – Os órgãos ou entidades mencionados no art. 4º poderão substituir o membro efetivo indicado ou seu suplente, 

mediante comunicação por escrito dirigida ao Presidente do CMMA. 

Art. 10 – O CMMA poderá instituir, se necessário, em seu regimento interno, câmaras técnicas em diversas áreas de 

interesse e ainda recorrer a técnicos e entidades de notória especialização em assuntos de interesse ambiental.  

Art. 11 – No prazo máximo de sessenta dias após a sua instalação, o CMMA elaborará o seu Regimento Interno, que 

deverá ser aprovado por decreto do Prefeito Municipal também no prazo de sessenta dias.  

Art. 12 – A instalação do CMMA e a composição dos seus membros ocorrerá no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data de publicação desta lei. 

Art. 13 – As despesas com a execução da presente Lei correrão pelas verbas próprias consignadas no orçamento em vigor.  

Art. 14 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, ESTADO MARANHÃO, 03 de 

Abril de 2018. 

Adelbarto Rodrigues Santos 

Prefeito Municipal 
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LEI N° 456, de 06 de Maio 2019 

“Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente e dá outras providências.” 

O Prefeito Municipal de São Francisco do Maranhão – MA, Adelbarto Rodrigues Santos, no uso de suas atribuições 

legais, faço saber a Câmara Municipal de São Francisco do Maranhão, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, como objetivo de desenvolver projetos que 

visem o uso racional e sustentável dos recursos naturais existentes no município, bem como facilitar e administrar a 

captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento de ações que visem a proteção, 

conservação, reparação e melhoria do meio ambiente, no processo de desenvolvimento econômico e social do 

Município de São Francisco do Maranhão. 

Art. 2º - O FUMDEMA é uma unidade orçamentária, vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de natureza 

contábil, sem personalidade jurídica, indispensável ao desenvolvimento das ações de defesa e desenvolvimento do 

meio ambiente do Município de São Francisco do Maranhão, tendo vigência indeterminada. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É vedada a aplicação de recursos financeiros do FUMDEMA em despesa com pessoal da 

Administração Direta, bem como com encargos financeiros estranhos à sua finalidade.  

Art. 3º - São receitas do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente: 

I - recursos provenientes de pagamento de preços públicos pela expedição de licenças ambientais, certidões e 

autorizações, elaboração de pareceres e outros serviços prestados pelo órgão ambiental responsável; 

II - produto das multas administrativas por atos lesivos ao meio ambiente; 

III - o produto de condenações de ações judiciais relativas ao melo ambiente; 

IV - os oriundos  de convênios, termo  de ajustamento de conduta, consórcios e acordos realizados com pessoas físicas ou 

jurídicas, nacionais ou estrangeiros; 

V - o resultado da arrecadação em licitações de produtos apreendidos; 

VI - rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras dos recursos do Fundo; 

VII - os provenientes de dotações consignadas no orçamento do Município e os créditos adicionais; 

VIII - doações feitas diretamente para o fundo; 

IX- o produto das parcelas de serviços e  de  outras transferências que  o Município tenha a receber por força de lei e de 

convênios, acordos ou contratos no setor; 

X - valores provenientes de compensação ambiental devida em razão da implantação de atividades ou empreendimento de 

significativo impacto ambiental; 

XI - transferências correntes provenientes de repasse pelo Poder Publico Municipal ou oriundas da União, Estados ou 

outros Países, destinadas à execução de planos e programas; 

XII - as compensações  financeiras  destinadas  ao  Município,  relativa  ao  resultado da exploração de recursos hídricos 

para fins de geração de energia elétrica e de recursos       minerais      ou      provenientes do      licenciamento      

ambientar de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado   pelo SEMMAN , com 

fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo EIA/RIMA ou qualquer outra atividade ou empreendimento 

previsto em lei; 

XIII - outras receitas eventuais; 

§ 1º - Os recursos que compõem o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente serão depositados, em instituição 

financeira estatal, em conta especial, sob denominação: Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUMDEMA, 

que será administrado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente.   

§ 2º - O saldo financeiro do FUMDEMA, apurado em balanço ao final de cada exercício, será lançado a crédito do 

mesmo Fundo para o exercício seguinte.   

§ 3º - A Secretaria Municipal do Meio Ambiente deverá fornecer ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, relatórios 

semestrais sobre a arrecadação das receitas previstas neste artigo, bem como a destinação ao Fundo Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente.  
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Art. 4º - As receitas do FUMDEMA serão aplicadas em conformidade com o seu "Plano de Aplicação de Recursos", 

sendo admitida à celebração de convênios, acordos ou ajustes com órgãos e entidades da Administração Direta ou 

indireta da União, dos Estados e dos Municípios, e ainda as entidades privadas cujos objetivos sejam a proteção e 

preservação do meio ambiente e desde que não possuam fins lucrativos.   

Art. 5 º - Os recursos financeiros serão aplicados em projetos nas seguintes áreas:  

I - recomposição de áreas degradadas, desde que não identificado o agente degradador ou não seja possível à 

implementação da obrigação de fazer;   

II - conservação e aproveitamento econômico, racional e sustentável, dos recursos naturais existentes;   

III - educação ambiental;   

IV - controle e fiscalização ambiental.   

PARÁGRAFO ÚNICO - Para a realização dos projetos acima enumerados, fica autorizada a aquisição e manutenção 

de equipamentos, custeio de serviços, celebração de convênios, acordo e termos, bem como quaisquer outras medidas 

de necessidade comprovada, observadas as determinações legais.  

Art. 6º - São atribuições do Secretário do Meio Ambiente, quanto à gestão do Fundo Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente:   

I - preparar e apresentar anualmente o "Plano de Aplicação de Recursos", o qual deverá ser elaborado em conjunto com 

o Conselho Municipal de Meio Ambiente, devidamente aprovado pela Assembléia do Conselho, obedecendo aos 

prazos do ano financeiro;   

II - coordenar a execução do plano referido no inciso anterior, mediante a disponibilidade financeira;   

III - preparar e apresentar ao Conselho Municipal de Meio Ambiente  o demonstrativo semestral de receitas e despesas 

do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, submetendo a aprovação da Assembléia do Conselho, deverá ser 

apresentado ao Ministério Público e disponibilizado às entidades ou órgãos de defesa ambiental com atuação no 

Município acompanhado do Plano de Aplicação de Recursos;  

IV - assinar os documentos necessários à liquidação das despesas contraídas pelo Fundo Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente;   

V - manter os controles necessários à execução das receitas e despesas do Fundo Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente;  

VI - manter o controle dos contratos e convênios onerosos e que envolvam repasse de verbas com instituições 

governamentais e não governamentais;   

VII - Praticar os demais atos de gestão do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente;   

Art. 7º - A contabilização do FUMDEMA tem por finalidade evidenciar sua situação financeira e patrimonial, 

observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.   

Art. 8º - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante 

e subseqüente, inclusive de apurar custos dos projetos definidos no "Plano de Aplicação", bem como interpretar e 

analisar os resultados obtidos.   

Art. 9º No prazo máximo de 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei, o Secretário do Meio Ambiente, apresentará 

o "Plano de Aplicação de Recursos" a que se refere o inciso I do artigo 6º, observadas as disposições contidas no art. 

5º.  

PARÁGRAFO ÚNICO - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária provisão de recursos e previsão no "Plano 

de Aplicação de Recursos" salvo, em última hipótese, por deliberação da maioria do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente, visando atender situações emergenciais devidamente comprovadas.  

Art. 10 -  Constituem-se despesas do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente:   

I - o financiamento total ou parcial dos programas constantes do Plano de Aplicação de Recursos;   

II - o atendimento de despesas diversas de caráter urgente e inadiável no cumprimento do Plano de Aplicação de 

Recursos;   
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III - o custeio das despesas de funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, mediante previsão no Plano 

de Aplicação de Recursos elaborado pela SMMA.   

Art. 11 - O Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente somente poderá ser extinto:   

I - mediante lei municipal, após demonstração administrativa ou judicial de que ele não vem cumprindo com seus 

objetivos; 

II - mediante decisão judicial.  

 PARÁGRAFO ÚNICO - O patrimônio eventualmente apurado quando de sua extinção e as receitas decorrentes de 

seus direitos creditórios serão absorvidos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na forma como a Lei ou a 

decisão judicial, se for o caso, dispuser.   

Art. 12 - O Conselho Municipal do Meio Ambiente é o órgão fiscalizador de todas as atividades praticadas pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente no uso de recursos provenientes do FUMDEMA, devendo os demonstrativos 

contábeis do exercício ser submetido à aprovação pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.  

 Art. 13 -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, ESTADO MARANHÃO, 03 de 

Abril de 2018. 

Adelbarto Rodrigues Santos 

Prefeito Municipal 

LEI N° 457, de 06 de Maio de 2019       

“Institui a Lei de uso, parcelamento e ocupação do solo do município de São Francisco do Maranhão e estabelece 

diretrizes e normas para sua implementação e da outras providencias.” 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

TITULO I 

PRINCÍPIOS BASICOS 

Art. 1° - A Lei de Uso Parcelamento e Ocupação do Solo do Município de São Francisco do Maranhão, como um dos 

instrumentos da política de seu desenvolvimento sustentável, deve assegurar a plena realização das funções sociais, 

econômicas e ambientais do mesmo e garantir o exercício do direito de cidadania e o bem estar de seus habitantes, 

mediante: 

I - adequada distribuição espacial da população, das atividades socioeconômicas e dos equipamentos urbanos e 

comunitários; 

II - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 

III - integração e complementação das atividades urbanas e rurais; 

IV - proteção, preservação, conservação e recuperação das áreas urbanas e das rurais; 

V - proteção, preservação, conservação e recuperação do meio ambiente; 

VI - proteção, preservação, conservação e recuperação do patrimônio cultural, natural e paisagístico; 

VII - controle do uso e ocupação do solo de modo a evitar: 

a) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

b) o parcelamento do solo e da edificação, excessivos com relação aos equipamentos urbanos e comunitários existentes; 

c) a ociosidade, a subutilização ou não utilização do solo urbano edificável; 

d) o bloqueio do campo visual em paisagem de notável beleza cênica; 

e) a falta de alinhamento das edificações. 

VII- definição de índices urbanísticos de controle dos usos e densidade de ocupação do solo: 

IX - hierarquização do sistema viário. 

TITULO II 

DA DIVISÃO TERRITORIAL 

CAPÍTULO I 
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DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL 

Art. 2° - Para o cumprimento dos objetivos enunciados nesta Lei, o Município se divide em Zonas, que são parcelas 

amplas do território municipal diferenciadas pelas características gerais de uso, parcelamento e ocupação do solo. 

Art. 3° - Ficam estabelecidas no território de São Francisco do Maranhão -MA as seguintes zonas e áreas: 

I - Zona Urbana – ZU 

II - Zona de Especial Interesse Ambiental - ZEIA 

III - Zona Especial de Negócios – ZEN 

IV - Zona Rural-Urbana – ZUR 

V - Zona Rural – ZR 

VI- Áreas Reservadas – AR 

Art. 4° - As Zonas são subdivididas, onde são atribuídos índices e parâmetros urbanísticos segundo a intensidade dos 

diversos usos e atividades econômicas, sociais e culturais. 

Art. 5° - A subdivisão das Zonas apresenta-se como: 

I - Zona Urbana - ZU 

- Zona Urbana Diversificada - ZUD 

- Zona Urbana de Expansão - ZUE 

- Zona Urbana Consolidada - ZUC 

II - Zona de Especial Interesse Ambiental - ZEIA 

- ZEIA 1 - Reserva Extrativista 

- ZEIA 2 - Área de Preservação Ambiental (APA) 

- ZEIA 3 - Área de Preservação Permanente (APP) 

- ZEIA 4 - Parque Municipal 

III- Zona Especial de Negócios - ZEN 

- ZEN - Industrial 1, 2 e 3. 

- ZEN - Serviços. 

- ZEN - Agronegócios. 

- ZEN - Serviços e agronegócios 

IV - Zonas Rurais 1 e 2 - ZRs 

V - Zona Rural-Urbana - ZUR 

VI - Zona de Especial Interesse Social - ZEIS 

VII - Áreas Reservadas - AR 

PARÁGRAFO ÚNICO - No Anexo II são apresentadas explicações sobre a Composição da Organização Territorial. 

CAPÍTULO II 

DAS ZONAS URBANAS – ZU 

SEÇÃO I 

DAS ZONAS URBANAS DIVERSIFICADAS – ZUD 

Art. 6° - Zonas Urbanas Diversificadas são as que apresentam restrições a uma ocupação mais intensiva do solo.  

Art. 7° - Constituem diretrizes das Zonas Urbanas Diversificadas:  

I - Reverter processos acentuados de fracionamento do solo, de que resultaram lotes menores que o módulo de lote urbano 

mínimo; 

 II - Garantir que a instalação de infraestrutura e serviços urbanos, em especial de sistema viário básico, sistemas de 

macrodrenagem, esgotos sanitários e de abastecimento de água, preceda a ocupação do solo;  

III - Graduar a intensidade da ocupação urbana em áreas limítrofes de zonas especiais de negócios, urbana consolidada, 

urbana de expansão e rural. 

SEÇÃO II 

DAS ZONAS URBANAS DE EXPANSÃO – ZUES 
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Art. 8° - Zonas Urbanas de Expansão são as que apresentam potencial de urbanização subaproveitado, com ocupação não 

consolidada, déficit de infraestrutura, de sistema viário, de transporte, de comercio e serviços, e onde a ocupação do solo 

deve ser de intensidade moderada.  

Art. 9° - Constituem diretrizes das Zonas Urbanas de Expansão a consolidação e a ampliação da urbanização, em especial 

com esgotos sanitários, coleta de lixo, drenagem e pavimentação, favorecendo o adensamento moderado do uso e da 

ocupação do solo com predominância de uma paisagem edificada horizontal.  

SEÇÃO III 

DAS ZONAS URBANAS CONSOLIDADAS – ZUCS 

Art. 10° - Zonas Urbanas Consolidadas são aquelas de privilegiada centralidade, próximas da infraestrutura básica e dos 

equipamentos urbanos, com boas condições de acesso e cuja intensificação de ocupação é estratégica para a consolidação 

da cidade compacta e econômica e dos vetores adequados de expansão urbana. 

Art. 11° - Constituem diretrizes das Zonas Urbanas Consolidadas priorizar e estimular a ocupação de grandes vazios, 

expressando os novos parâmetros e possibilidades construtivas desta Lei. 

Art. 12° - Nas Zonas Urbanas Consolidadas o Poder Público determinará, quando couber, a utilização compulsória do 

solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado e a incidência do imposto territorial progressivo, conforme 

dispõe o Código Tributário Municipal. 

§ 1° - Aplica-se o previsto neste artigo aos lotes com área superior a 5000m ² (cinco mil metros quadrados), localizados 

na ZUC. 

CAPÍTULO III 

DAS ZONAS DE ESPECIAL INTERESSE AMBIENTAL – ZEIAS 

Art. 13° - Consideram-se Zonas Especiais de Interesse Ambiental - ZEIA: 

I – ZEIA 1 - Reservas Extrativistas - Áreas extrativista; 

II - ZELA 2 - Áreas de Proteção Ambiental - APA; 

III- ZEIA 3 - Áreas de Preservação Permanente: 

IV - ZEIA 4 - Parques Municipais. 

Art. 14° - Espaços de lazer coletivo urbano com até 1 ha (um hectare) de área classificam-se como praças e acima de 1 ha 

(um hectare), como Parques. 

Art. 15° - Ficam criadas as seguintes Áreas Verdes Municipais: Áreas de Proteção Ambiental (APA), Reservas 

Extrativistas, Áreas de Preservação Permanente e Parque Municipais. 

CAPÍTULO IV 

DAS ZONAS ESPECIAIS DE NEGÓCIOS – ZENS 

Art. 16° - Zonas Especiais de Negócios são aquelas destinadas a complexos de empreendimentos econômicos 

agropecuários, industriais e de serviços, geradores de trabalho e renda, de interesse para a sustentabilidade da economia 

municipal. 

Art. 17° - Constituem objetivos das Zonas Especiais de Negócios: 

I - Promover a diversificação da base econômica municipal; 

II - Induzir a realização das potencialidades e vocações econômicas que melhor aproveitem, desenvolvam e preservem os 

atributos físicos, ambientais, culturais e humanos de São Francisco do Maranhão; 

III - Gerar emprego e renda para a população local; 

IV - Prover condições atrativas de investimentos públicos e privados, criando diferenciais de qualidade para a estrutura 

municipal na Baixada Maranhense; 

V - Dar uso sustentável aos campos inundáveis. 

Art. 18° - Consideram-se Zonas Especiais de Negócios - ZENs, conforme sua vocação predominante: 

I - ZEN industrial 1 - apresenta instalação de empreendimentos industriais de extração mineral, com risco ambiental e 

fonte potencial de poluição, cuja classificação será regulamentada através da Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do 

Solo; 
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II - ZEN industrial 2 - apresenta potencial para a instalação de indústrias de grande e médio porte, assim como, 

empreendimentos de apoio ao transporte intermodal com instalações de apoio logístico, cuja classificação será 

regulamentada através da Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo; 

III- ZEN industrial 3 - apresenta potencial para a instalação de indústrias de grande e médio porte, cuja classificação será 

regulamentada, observado o 

Anexo VIII, desta Lei e através da Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo; 

IV - ZEN serviços 4 - apresenta potencial para a instalação de indústrias de pequeno porte acopladas à serviços 

especializados, cuja classificação será regulamentada, observado o Anexo VIII, desta Lei, e através da Lei de 

Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo; 

V - ZEN serviços 5 - apresenta potencial para a instalação de indústrias de pequeno porte acopladas à serviços 

especializados, cuja classificação será regulamentada, observado o Anexo VIII, desta Lei, e através da Lei de 

Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo; 

VI - ZEN agronegócios 6 - apresenta potencial para a instalação de aquicultura e empreendimentos de apoio à pesca, cuja 

classificação será regulamentada, observado o Anexo VIII, desta Lei, e através da Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação 

do Solo; 

VII - ZEN de serviços e agronegócios 7 - apresenta potencial para a instalação de empreendimentos de apoio à pecuária e 

atividade agrícola, acopladas à serviços especializados, cuja classificação será regulamentada, observado o Anexo VIII, 

desta Lei e através da Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

CAPÍTULO V 

DAS ZONAS RURAIS – ZRS 

Art. 19°- Consideram-se Zonas Rurais - ZR:  

I - Zona Rural - ZR 1 - área constituída por encosta e fundo de vale com disponibilidade hídrica adequada; 

Art. 20° - Constituem diretrizes das Zonas Rurais estimular a ocupação de grandes áreas de vocação agrícola 

corroborando para o fortalecimento socioeconômico do município, de forma sustentável, seguindo parâmetros e 

possibilidades apontadas nesta Lei. 

§ 1° - O Município poderá organizar nestas áreas fazendas coletivas ou eco- vilas, seguindo parâmetros e possibilidades 

apontadas nesta Lei, cuja regulamentação de áreas e formas de empreender deverá seguir legislação complementar. 

§ 2º- As Zonas Rurais - ZRs, limitam-se conforme memorial descritivo contido nesta Lei.  

CAPITULO VI 

DAS ZONAS RURAL-URBANAS – ZURS 

Art. 21° - Consideram-se Zonas Urbano-Rurais – ZUR 

I - Zona Rural-Urbana - ZUR 1 - faixa de transição contígua à Zona Especial de Negócios de caráter industrial e à Zona 

Urbana de Expansão Urbana; 

Art. 22° - Constituem diretrizes das Zonas Rural-Urbana; 

I - Estimular a ocupação de grandes áreas rural-urbanas, com características sítios e chácaras, seguindo parâmetros e 

possibilidades apontadas nesta Lei. 

II- Garantir que a instalação de infraestrutura e serviços urbanos, em especial de sistema viário básico, sistemas de 

macrodrenagem, esgotos sanitários e de abastecimento de água, que precedam a ocupação do solo; 

III- Graduar a intensidade da ocupação urbana em áreas limítrofes de zonas rurais, zonas urbanas e zonas especiais de 

negócios. 

   CAPÍTULO VII 

ZONAS DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL – ZEISS 

Art. 23° - Zonas Especiais de Interesse Social ~ ZEIS são aquelas destinadas aos usos de interesse social, em especial de 

habitações de interesse social. 

Art. 24° - Consideram-se Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS: 

I - ZEIS 1 - Sede, com embrião Iniciado de 50 casas já implantadas em terreno próximo à Delegacia e Posto Policial. 
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II - ZEIS 2 - Sede, com possibilidade de implantação de eco vilas, onde já existe equipamentos comunitários instalados. 

Art. 25° - Para efeito de regularização urbanística, os lotes com áreas inferiores a 200m² somente receberão titulação 

coletiva. 

Art. 26° - As alienações de imóveis necessárias à execução dos programas habitacionais de interesse social ficam isentas 

do imposto de transmissão de bens de imóveis, observados os requisitos da lei Complementar Federal 101, de 4 de maio 

de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Art. 27° - Para os novos conjuntos habitacionais nas ZEIS, a área mínima permitida das habitações será de 50 m² 

(cinquenta metros quadrados). 

§ 1° - Poderão ser desenvolvidos programas habitacionais de interesse social com soluções específicas adequadas ao 

perfil socioeconômico da família-alvo. 

§ 2° - As Zonas de Especial Interesse Social - ZEIS, limitam-se conforme memorial descritivo contido nesta Lei. 

CAPÍTULO VIII 

ÁREAS RESERVADAS – ARS 

Art. 28° - As Áreas Reservadas são espaços destinados a instalações de obras de infraestrutura de interesse público, à 

segurança de infraestrutura instalada, assim como à implantação de equipamentos de interesse coletivo. 

§ 1° - As Áreas Reservadas, em relação às faixas de domínio das principais redes instaladas e a instalar em São Francisco 

do Maranhão, a que se refere este artigo deverão ter sua ocupação e uso conforme destinações e diretrizes dispostas nesta 

Lei, 

§ 2° - Fica assegurado ao Poder Público Municipal o direito de preempção sobre a alienação dos imóveis constantes das 

Áreas Reservadas. 

§ 3° Parágrafo terceiro - Para efeito desta lei foram estipuladas faixas de domínio de 40 (quarenta) metros para cada lado 

de rodovias expressas, ferrovias, incluindo o gasoduto projetado. 

TÍTULO III 

DO USO DO SOLO 

Art. 29° - A instalação dos usos obedecerá à distribuição estabelecida no Anexo IV desta Lei. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A destinação de uso preferencial implica em prioridade para criação de incentivos fiscais e 

outros, para incentivar a sua consolidação, observados sempre requisitos da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio 

de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 30° - A classificação de usos do solo é estabelecida em Residencial, Não Residencial, Especial e Não Conforme. 

Art. 31° - Usos não residenciais serão preferenciais ao longo de vias expressas, principais e secundárias. 

Art. 32° - Nas Zonas Especiais de Interesse Social, nos lotes próximos aos eixos viários deverão ser estimuladas 

atividades de uso comercial de apoio ao cotidiano. 

Art. 33° - Nas Zonas e Áreas Reservadas, usos existentes anteriores à publicação desta Lei e em desacordo com o que 

dispõe esta Lei serão considerados não conformes. 

Art. 34° - Podem ser liberados para usos comerciais, de serviço ou institucionais, imóveis de espécie residencial, desde 

que atendidas as seguintes condições; 

I - utilização do imóvel com atividades afins; 

II- atenda ao número de vagas exigidas pelo Quadro de Estacionamento, Anexo III, de acordo com a área destinada ao 

público ou que exista estacionamento de uso público num raio de 500m a partir da edificação em que se instalar a 

atividade. 

Art. 35° - No caso de firma ou pessoa física prestadora de serviços podem ser utilizados os imóveis de uso residencial 

como ponto de referência, sem atendimento ao público, para obtenção de alvará de localização. 

Art. 36° - A ampliação, alteração, bem como incorporação de novas atividades objeto de alvará de localização, são 

sujeitas à autorização da Prefeitura através da substituição do alvará de localização inicial. 
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Art. 37° - As modificações na legislação que venham estabelecer novas restrições à instalação de atividades ou a ampliar 

as já existentes, não implicarão na sustação ou restrição dos alvarás de localização já concedidos. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O disposto no caput deste artigo não se aplica aos imóveis que venham a permanecer 

desocupados por prazo superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de expedição do protocolo de solicitação de 

baixa ou transferência do alvará inicial. 

Art. 38°- As atividades econômicas urbanas que, por sua natureza, são efetuadas a céu aberto e de maneira permanente, 

devem ter sua área de operação murada, com instalações para escritório, cumprindo as demais exigências constantes no 

Código de Obras. 

Art. 39º- A tramitação dos pedidos de funcionamento de atividade econômica pode ser concomitante ou distinta do 

processo de licenciamento do prédio que a abrigará, podendo ser deferida somente após vistoria final ou parcial de cada 

unidade individual. 

PARAGRAFO ÚNICO - A aprovação do pedido de alvará de funcionamento pelo município não exime da obtenção de 

pareceres previstos pelas legislações federal e estadual junto aos órgãos competentes desses dois níveis. 

Art. 40° - A eficiência da estrutura urbana e a convivência harmoniosa entre uso residencial e o uso não residencial serão 

preservadas pela avaliação do nível de incomodidade dos usos e pelo porte do empreendimento. 

Art. 41° - Consideram-se usos incômodos as seguintes atividades: 

I – Atratoras de alto número de veículos automotores; 

II - Comprometedoras da eficiência do tráfego, em especial na rede principal do sistema viário. 

III - Geradoras de efluentes poluidores ou incômodos; 

- Geradoras de ruídos em desacordo com a legislação pertinente: 

- Geradoras de riscos de segurança, tais como manuseio e estocagem de produtos tóxicos, inflamáveis, venenosos; 

- Geradoras de exigências sanitárias especiais. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As atividades que constituem usos incômodos constam do Anexo IV desta Lei. 

Art. 42° - As atividades que apresentam usos Incômodos ficam sujeitas a condições especiais para sua instalação, 

observados o uso e ocupação já existentes no local e deverão, obrigatoriamente adotar medidas que os tomem compatíveis 

com o uso estabelecido no entorno. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O licenciamento de usos incômodos será submetido ao órgão municipal competente, podendo, a 

critério deste, ser submetido ao Conselho Municipal da Cidade de São Francisco do Maranhão. 

Art. 43° - Atividades classificadas como de uso incômodo, licenciadas em data anterior à publicação da presente Lei, 

serão toleradas desde que atendam às normas ambientais, sanitárias e de segurança. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os estabelecimentos a que se refere este artigo serão considerados Uso Não Conforme, vedadas 

reformas, acréscimos ou qualquer tipo de modificação. 

Art. 44° - Consideram-se grandes equipamentos os empreendimentos, públicos ou privados, passíveis de sobrecarregar a 

infraestrutura urbana ou provocar de forma significativa alterações no espaço urbano ou no meio natural circundante. 

Art. 45° - Grandes equipamentos e empreendimentos urbanos, públicos ou privados, terão a sua localização orientada de 

forma a equacionar o seu impacto sobre a estrutura urbana, especialmente sobre o sistema viário, as redes de 

infraestrutura, o meio ambiente e as condições de moradia. 

Art. 46° - O licenciamento dos empreendimentos considerados de impacto será submetido ao órgão municipal 

competente. 

Art. 47° - Serão sempre considerados grandes equipamentos urbanos: 

I - Empreendimentos sujeitos à apresentação de Estudo Ambiental, nos termos da legislação pertinente e conforme 

solicitação do órgão competente: 

II - Empreendimentos que possibilitem a reunião ou aglomeração de mais de 500 pessoas, simultaneamente:  

III - Empreendimentos que ocupem mais de uma quadra ou quarteirão urbano: 

IV - Empreendimentos com fins residenciais, cuja área construída seja maior ou igual a 25.000 m²(vinte e cinco mil 

metros quadrados) ou área de estacionamento coberta ou descoberta maior ou igual a 8000² (oito mil metros quadrados): 



 

38 
 

DIÁRIOOFICIAL  
 

São Francisco do Maranhão - 

MamMAMA 

Diário Municipal 

SÃO FRANCISCO DO MARANHÇAO – MA, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0430, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2019 

V - Empreendimentos para fins não residenciais, com área construída maior ou igual a 10.000 m²(dez mil metros 

quadrados) ou área de estacionamento coberta ou descoberta maior ou igual a 5000m²(cinco mil metros quadrados). 

Art. 48° - Os equipamentos de que trata o artigo anterior deverão apresentar Relatório de Impacto de Vizinhança - RTV, 

para licenciamento da construção, nos termos desta Lei e de sua regulamentação ou legislação decorrente. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Independentemente da necessidade de apresentação do RIV, para qualquer tipo de 

empreendimento com área construída maior a  l0.000m² (dez mil metros quadrados) será sempre exigida comprovação de 

absorção de águas pluviais. 

Art. 49° - O Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV deverá, conforme prevê a Lei do Estatuto da Cidade, considerar, 

no mínimo: 

I - A demanda de serviços de infraestrutura urbana: 

II - A sobrecarga do sistema viário e de transportes: 

III - Os movimentos de terra, a produção e o bota-fora de entulhos: 

IV - A absorção das águas pluviais; 

V - As alterações ambientais e os padrões funcionais urbanísticos da vizinhança. 

Art. 50º- O Poder Executivo, através do órgão municipal competente, exigirá do empreendedor, ás suas expensas obras e 

medidas atenuadoras, de reposição, compensatórias do impacto previsível, baseado na conclusão do Relatório de Impacto 

de Vizinhança - RIV. 

Art. 51º- Ficam definidas as seguintes classes de indústrias, listadas em Anexo IV: 

I - Indústria classe A - as familiares, caseiras ou de fundo de quintal; 

II- Indústria classe B - as que atendam aos seguintes parâmetros, e não se incluam na categoria imediatamente anterior: 

a) não ofereçam perigo a vizinhança; 

b) não mantenham venda a varejo no local; 

c) tenham eletricidade como única fonte de energia; 

d) apresentem consumo mensal de água inferior a 50m² (cinquenta metros cúbicos); 

e) ocupem área útil de até 400m² (quatrocentos metros quadrados): 

í) número total de funcionários inferior a 49 (quarenta e nove) pessoas; 

g) não poluentes ou com as fontes de poluição sob absoluto controle. 

III - Indústria classe C - as que atendam aos seguintes parâmetros, e não se incluam na categoria imediatamente anterior: 

a) não ofereçam perigo à vizinhança; 

b) tenham como fonte de energia eletricidade ou outras, desde que atendam às normas de segurança; 

c) apresentem consumo mensal de água inferior a 200m² (duzentos metros cúbicos); 

d) ocupem área útil de até 2000m² (dois mil metros quadrados); 

e) número total de funcionários inferior a 199 (cento e noventa e nove) pessoas; 

i) não poluentes ou com as fontes de poluição sob absoluto controle. 

IV- Indústria classe D - as que atendam aos seguintes parâmetros, e não se incluam na categoria imediatamente anterior: 

a) em centro de terreno ou integrando loteamento ou grupamento industrial; 

b) com atividades perigosas sob absoluto controle; 

c) não poluentes ou com as fontes de poluição sob absoluto controle. 

§ 1º - No caso de uma indústria passar a não atender a três dos quesitos de sua classe, caberá ao órgão competente da 

Prefeitura decidir sobre seu enquadramento. 

§ 2º - No caso de uma indústria terceirizar parte de suas atividades, e serem as mesmas desenvolvidas no mesmo imóvel, 

a classificação deverá observar o conjunto das atividades produtivas ali desenvolvidas. 

TITULO IV 

DO PARCELAMENTO DO SOLO 

SEÇÃO I - DO PARCELAMENTO RURAL 
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Art. 52° - Na Zona Rural prevalece o módulo agrário mínimo de 20.000m² (vinte mil metros quadrados) ou 2 ha (dois 

hectares) para o parcelamento do solo. 

Art. 53° - Nos Núcleos Agro urbanos, localizados em Zonas Rural-Urbanas serão permitidos condomínios sobre terrenos 

com titulação coletiva, desde que implantados em glebas não Inferiores a 2 ha (dois hectares). 

SEÇÃO II - DO PARCELAMENTO URBANO 

Art. 54° - O Parcelamento do solo urbano poderá ser feito através de loteamentos, de desmembramentos e de 

condomínios fechados, para uso residencial e não residencial, observado a Lei 6.766/79 e suas modificações. 

§ 1° - A modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações 

das normas edilícias, considerando o impacto ambiental delas decorrente, implicará em legislação específica a ser 

regulamentada. 

§ 2° - A regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente, 

implicará em análise por parte do Conselho Municipal da Cidade de São Francisco do Maranhão e em legislação 

especifica a ser regulamentada; 

§ 3° - Poderá ser prevista a adoção do instituto das Operações Urbanas em áreas previstas nesta Lei, no âmbito das Zonas 

Urbanas, Zonas Especiais de Negócios e das Zonas de Especial Interesse Social, comprometidas com a expansão e 

melhoria das condições urbanas. 

§ 3° - Considera-se Operação Urbana o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, 

com a participação de proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados com o objetivo de alcançar 

transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. 

Art. 55° - Não será permitido o parcelamento urbano do solo: 

I - Em terrenos situados nas Áreas de Preservação e de Interesse Ambiental; 

II - Em terrenos alagadiços ou sujeitos a inundação, antes de tomadas às providências para assegurar o escoamento das 

águas; 

III- Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados; 

IV - Em terrenos em condições geológicas não propícias a edificações. 

 

Art. 56° - Nos parcelamentos serão sempre observadas as seguintes exigências: 

I - Os lotes deverão, necessariamente, confrontar-se com via pública; 

II- As dimensões mínimas dos lotes mínimos obedecerão ao disposto no Anexo III desta Lei assegurada a relação entre 

profundidade e testada não superior a 5 (cinco) vezes; 

III- Comprimento máximo de 250m (duzentos e cinquenta metros) por quadra, salvo em caso de parcelamentos 

vinculados. 

§ 1° - Parcelamentos, quando realizados próximos a Áreas Reservadas - AR, deverão resguardar a faixas de domínio de 

40 (quarenta) metros para cada lado de rodovias expressas, ferrovias. Incluindo o gasoduto projetado. 

§ 2° - Fica vedado o fracionamento de lotes residenciais unifamiliares nas zonas urbanas, salvo em condomínios 

residenciais. 

§ 3° - Será exigido do loteador, conforme disposição da Lei Federal 6766, de 19/12/1979, e suas modificações, a 

execução de drenagem pluvial, iluminação pública, redes de abastecimento de água, de esgotos sanitários e de energia 

elétrica, pública e domiciliar, e vias de circulação, pavimentadas e dotadas de meio-fio. 

§ 4° - As vias dos loteamentos deverão articular-se com as vias oficiais adjacentes implantadas ou projetadas, terão 

dimensões conforme disposto no Anexo I desta Lei e observarão as diretrizes do órgão municipal competente. 

Art. 57° - O licenciamento dos parcelamentos será submetido ao órgão municipal competente, podendo, a critério deste, 

ser submetido ao Conselho Municipal da Cidade de São Francisco do Maranhão. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os procedimentos para licenciamento dos parcelamentos serão regulamentados pelo Poder 

Executivo Municipal. 



 

40 
 

DIÁRIOOFICIAL  
 

São Francisco do Maranhão - 

MamMAMA 

Diário Municipal 

SÃO FRANCISCO DO MARANHÇAO – MA, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0430, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2019 

Art. 58° - Somente serão aprovados os parcelamentos que transferirem ao Poder Público Municipal, 35% (trinta e cinco 

por cento) no mínimo, da área total a ser parcelada, nos termos da Lei Federal 6766, de 19/12/1979 e suas modificações. 

§ 1° - 15% (quinze por cento) do total da área parcelada serão destinados a áreas verdes e equipamentos comunitários de 

uso público. 

§ 2° - Ficam isentos da transferência de que trata o caput deste artigo os desmembramentos com área parcelada inferior a 

5.000m² (cinco mil metros quadrados). 

§ 3° - Lotes resultantes de parcelamentos em suas diversas modalidades, comprovadamente aprovados e implantados 

anteriormente à vigência desta Lei, independente de seu tamanho, poderão ser edificados nos termos do Anexo III desta 

Lei e ficam isentos da transferência que trata o caput deste artigo. 

§ 4° - A prova da regularidade do parcelamento será feita pelo registro imobiliário do respectivo memorial. 

Art. 59° - Os parcelamentos e suas alterações, aprovados nos termos desta Lei, deverão ser registrados pelo interessado no 

Registro de Imóveis competente, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da aprovação, incluindo as áreas 

transferidas ao Município, conforme disposto no artigo 22 da Lei Federal 6766, de 19/12/1979 e suas modificações. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Somente será permitida a construção em lotes de parcelamentos que possuam Termo de 

Verificação, comprovada a transferência, registrada, das áreas devidas ao Município. 

Art. 60° - Na Zona Urbana Diversificada - ZUD somente será permitido desmembramento nos casos em que os lotes 

resultantes tenham área mínima de 300m² (trezentos metros quadrados) e 12m (doze metros) de testada, ou para 

incorporação de frações de lote a lote existente. 

Art. 61° - Para efeito de regularização urbanística, não será permitida a titulação individual de lotes com metragem 

inferior a 300m² (trezentos metros quadrados), nas zonas urbanas, e a 200m2 (duzentos metros quadrados), nas Zonas 

Especiais de Interesse Social - ZEIS. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Para efeito de regularização urbanística, lotes com áreas inferiores àquelas descritas neste artigo 

somente poderão ser titulados coletivamente, e seus usos serão considerados não conforme. 

SEÇÃO III - DO LOTEAMENTO 

Art. 62° - Todo projeto de loteamento é precedido de consulta prévia ao órgão competente do Município, que definirá o 

sistema viário principal do loteamento e o tipo de contribuição para equipamento comunitário. 

Art. 63° - Os projetos de loteamento, em todas as suas classificações, devem atender aos requisitos apresentados em 

Anexo III. 

Art. 64° - Da área total objeto do projeto de loteamento, para atender a percentagem de áreas públicas previstas, são 

destinadas no mínimo: 

I - 25% (vinte e cinco por cento) para reserva florestal ou reflorestamento ou área verde: 

II- 15% (quinze por cento) para as vias de circulação, praças. Jardins ou parques, ressalvado o disposto no parágrafo 

único. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o percentual previsto no inciso II não atinja os 15% (quinze por cento), a diferença deve 

ser somada à área de reserva florestal. 

Art. 65° - É obrigatória a reserva de área destinada à instalação de equipamentos comunitários, perfazendo 2% (dois por 

cento) da superfície total do loteamento, que deve atender aos seguintes requisitos: 

I - respeitar os parâmetros de área e testada mínimos da Zona em que se localizar; 

II - estar localizada junto a logradouro público e contida em um único perímetro; 

III - não possuir declividade superior á média geral do terreno em que estiver situada: 

Art. 66° - Os logradouros pertencentes a loteamentos aprovados só podem ser oficialmente reconhecidos, após vistoria 

final das obras de urbanização. 

Art. 67° - As licenças para construção nos lotes pertencentes a loteamento aprovado somente são concedidas após a 

vistoria final das obras de urbanização. 

Art. 68° - Cabe ao loteador a execução dos seguintes requisitos: 

I - sistema de circulação, com assentamento de meio-fio e pavimentação, ressalvado o disposto no parágrafo único; 
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II- demarcação de quadras e lotes com pedra de rumo; 

III - sistema de abastecimento de água, composto de captação, reserva e rede de distribuição de água potável, conforme 

exigência do órgão municipal competente; 

IV - sistema de drenagem de águas pluviais, até seu destino final; 

V - sistema de esgotamento sanitário, incluindo a implantação da rede de esgotamento e tratamento dos efluentes, 

conforme exigências do órgão municipal competente; 

VI - proteção de áreas sujeitas a erosão; 

VII- arborização das áreas destinadas a reflorestamento com espécies nativas da região. 

Art. 69° - A aprovação e licenciamento do loteamento pelo Município não eximem o loteador da obtenção de parecer 

junto aos órgãos Federais e Estaduais competentes. 

SEÇÀO IV - DO LOTEAMENTO NÃO RESIDENCIAL 

Art. 70° - Considera-se loteamento para uso não residencial aquele promovido pelo Poder Público ou pela iniciativa 

privada, para fins de assentamento de atividades econômicas ou institucionais, sob condições especiais, definidas pelo 

órgão municipal competente, ouvido o Conselho Municipal da Cidade de São Francisco do Maranhão. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A vinculação do parcelamento ao uso específico a que se destina deverá ser estritamente 

observada, sob pena de aplicação das penalidades previstas nesta Lei e demais normas, dela regulamentadora ou 

decorrentes. 

SEÇÃO V - DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS 

Art. 71° - Considera-se condomínio residencial aquele destinado a abrigar conjunto de edificações residenciais, dispondo, 

obrigatoriamente, de espaços de uso comum, caracterizados como bens em condomínio, cuja localização não poderá 

implicar em obstáculo à continuidade do sistema viário público, já existente ou projetado. 

Art. 72° - Os condomínios residenciais não poderão alterar seu uso e observarão os parâmetros urbanísticos para a Zona 

em que se situem e aqueles especialmente definidos no memorial descritivo do empreendimento e na convenção 

condominial. 

§ 1° - O sistema viário do condomínio deverá respeitar as dimensões mínimas da hierarquia viária constante do Anexo I 

desta Lei. Asseguradas condições de acesso de veículo de Corpo de Bombeiro a todas as unidades. 

§ 2° - Muros de condomínios confrontantes à via pública terão no mínimo, obrigatoriamente, 50% (cinquenta por cento) 

de sua área construída com material vazado, tais como grades, combogós, cercas e similares. 

Art. 73° - O condomínio residencial com área de terreno superior a 5000m² (cinco mil metros quadrados) fica sujeito à 

transferência, ao Poder Público Municipal, de 15% (quinze por cento) de sua área total destinados a áreas verdes, e 5% 

(cinco por cento) de sua área total, extra muros, destinados à instalação de Equipamentos Comunitários. 

Art. 74° - A coleta de lixo e a manutenção da infraestrutura interna aos condomínios ocorrerão exclusivamente por conta 

destes, sendo obrigatória a instalação de equipamentos de prevenção e combate a incêndios, de acordo com regulamento 

do Corpo de Bombeiros, para fins de habite-se. 

TÍTULO V 

DA OCUPAÇÃO DO SOLO 

Art. 75° - Os parâmetros de ocupação do solo estão estabelecidos no Anexo III desta Lei. 

Art. 76° - Os lotes de esquina observarão afastamentos frontais em ambas as divisas limítrofes ao logradouro e o 

afastamento de fundo em uma das divisas internas. 

Art. 77° - Na Zona Urbana Consolidada - ZUC, em edificações residenciais multifamiliares, pavimentes de garagem e 

pavimentes de uso comum - PUC, não serão computados no gabarito. 

§ 1° - Embasamentos de garagem de que trata este artigo são isentos de afastamento lateral. 

§ 2° - Em edificações residenciais unifamiliares, garagem é isenta de afastamento lateral, vedada sua cobertura com laje. 

Art. 78° - Em edificações residenciais multifamiliares será obrigatória destinação de área de lazer na proporção de 12m² 

(doze metros quadrados) por domicílio, em pavimento de uso comum ou no nível do terreno. 



 

42 
 

DIÁRIOOFICIAL  
 

São Francisco do Maranhão - 

MamMAMA 

Diário Municipal 

SÃO FRANCISCO DO MARANHÇAO – MA, DIARIO OFICIAL MUNICIPAL N° 0430, SEGUNDA-FEIRA, 06 DE MAIO DE 2019 

Art. 79° - Será permitido ocupar até 30% da área mínima obrigatória de recuo de fundo dos lotes com edículas destinadas 

a lazer ou garagens, vedada sua cobertura com lajes. 

Art. 80° - Consideram-se não computáveis para fins de cálculo do coeficiente de aproveitamento: 

I - Pavimento de Uso Comum - PUC e de garagem; 

II - Sacadas e terraços, varandas, desde que abertas; 

III - Áreas de lazer e vagas de estacionamento cobertas, desde que não ocupem áreas de recuo e afastamentos mínimos 

obrigatórios; 

IV - Elementos de circulação vertical, como escadas, casa de máquinas e elevadores; 

V - Bombas d'água, Transformadores, Centrais de ar condicionado e de Aquecimento de água. Instalação de gás. 

Contadores e medidores; 

VI - Instalações para coleta e depósito de resíduos sólidos; 

VII - Guarita; 

VIII- Residência de zelador, quando igual ou inferior a 50m² (cinquenta metros quadrados); 

Art. 81° - O número mínimo exigido de vagas por edificações obedecerá as seguintes proporções: 

I - Isenção para residências unifamiliares de até 50m² de área construída; 

II - Mínimo de 1 (uma) vaga por unidade para residências unifamiliares acima de 50m² (cinquenta metros quadrados) de 

área construída; 

III- Mínimo de 1 (uma) vaga por unidade para residências multifamiliares; 

IV - Isento para uso não residencial de até 50m² (cinquenta metros quadrados de área construída); 

V - Mínimo de 1 (uma) vaga para cada 50m² (cinquenta metros quadrados) de área líquida ou fração para uso não 

residencial com mais de 50m² (cinquenta metros quadrados) de área construída; 

VI - 1 (uma) vaga para cada 2 unidades de alojamento de hotéis; 

VII - 1 (uma) vaga para cada 200m² (duzentos metros quadrados) de área construída em indústrias; 

Art. 82° - Os estacionamentos garantirão as seguintes proporções de vagas para portadores de necessidades especiais: 

I - Isento, para até 9 (nove) vagas comuns; 

II - Mínimo de 1 (uma) vaga especial, entre 10 (dez) vagas comuns de até 30 (trinta) vagas comuns; 

III - Mínimo de 3% (três por cento) do total de vagas comuns e fração, para mais de 30 (trinta) vagas comuns. 

Art. 83° - A cada 12m (doze metros) de testada do lote será permitido apenas uma entrada de garagem com largura 

máxima de 5m (cinco metros). 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na Zona Especial de Interesse Social, onde a testada mínima do lote é de 10m (dez metros), será 

permitida uma entrada de garagem. 

Art. 84° - Edifícios públicos e multifamiliares serão obrigados a recolher e aproveitar as águas pluviais. 

TITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 86° - É obrigatoriamente precedida de consulta prévia ao órgão municipal competente a apresentação de projetos dos 

seguintes empreendimentos: 

I - conjuntos habitacionais de iniciativas privadas ou de outros agentes oficiais do Sistema Financeiro da Habitação: 

II - prédios de habitação coletiva com mais de 100 (cem) unidades residenciais e/ou em terreno com área superior a 

10.000m2 (dez mil metros quadrados); 

III- licença para construção de edificação de uso específico de estabelecimento de ensino, hotéis, motéis, hotel residência, 

shopping center, clubes, igrejas e templos. 

IV - autorização para funcionamento de capelas mortuárias e cemitérios. 
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Art. 87° - Fica garantido o direito de propostas de uso e/ou Ocupação do Solo, diferentes ao estabelecido no corpo e 

anexos da presente Lei, devendo a nova proposta "detalhar e potencializar" os projetos pretendidos e o aprovável de 

acordo com a mesma. Estes projetos terão caráter "Especial", sendo submetidos à Municipalidade. 

Art. 88° - As revisões do texto da presente lei deverão ser elaboradas com a participação popular organizada nos 

Conselhos a serem definidos em Lei. 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 89° - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente lei, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar 

de sua publicação. 

Art. 90° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições que lhe sejam contrárias ou 

incompatíveis. 

GABINETE DO PREFEITO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, ESTADO MARANHÃO, 24 de Abril de 2019.  

Adelbarto Rodrigues Santos  

Prefeito Municipal  

ANEXO I 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA E HIERARQUIA VIÁRIA 

Normas para abertura de vias, inclusive dimensões mínimas a serem obedecidas para as vias principais, secundárias e 

locais deverão levar em consideração suas características e o que vier a ser estabelecido na Lei de Parcelamento do Solo:  

CARACTERÍSTICAS PARA AS VIAS DE CIRCULAÇÃO 

Características Vias para circulação de veículos Vias para 

circulação de 

pedestres 

 Principal I Principal II Secundar

ia 

Local   

Largura Mínima  22,0 19,0 13,0 10,0 8,0 

Caixa Carroçável 

Mínima   

17,0 14,0 9,0 6,0 - 

Passeio Lateral 

Mínima (de cada lado 

da via)  

2,5 2,5 2,0 2,0 - 

Canteiro Central 

Mínimo 

1,0 - - - - 

Ciclovia 2,5 2,5 2,5 - - 

Declividade Máxima 8% 8% 10% 15% 15% ou escada 

Declividade Mínima  0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

A Prefeitura Municipal estenderá esta classificação a outras vias que vierem a ser projetadas, visando a facilitar a fluidez 

do tráfego urbano. 

Deverá ser estabelecida uma hierarquia para dimensionamento das vias, tendo como mínimo o leito carroçável de 6m. As 

áreas “non aedificandi" ao longo das faixas de domínio de rodovias e ferrovias poderão ser incorporadas às ruas de 14m 

de largura. 

ANEXO II 

COMPOSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL 

A composição de organização do território revela o seguinte quadro, que explicamos abaixo: 

I - Aproximadamente 1500,631m² de Área (considerando a Área de Proteção Ambiental); 
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Considerando que o município dispõe de aproximadamente 1.500,631rn² de terra firme, a composição do zoneamento 

proposto por esta Lei impôs um arranjo visando integrar o território municipal. 

Considerou-se a expansão urbana concentrando-se ao longo dos principais eixos viários. Onde as áreas urbanas nobres 

instalam-se nos platôs, cuja altitude os toma impróprios para a agricultura sem irrigação. 

Evita-se, de tal forma, que haja conflito dessas áreas com áreas industriais, de serviços especializados e com a orla do 

campo. Por um lado, assegura-se ao território de São Francisco do Maranhão a consolidação de um processo de 

transformação de solo rural em solo urbano, de solo urbano em solo urbanizado. Por outro, evidencia-se um movimento 

especulativo em tomo do solo urbano e não urbano, o qual é alimentado pela falta de definição de uma política urbana e 

fundiária. 

Temos o município literalmente abraçado por áreas verdes que consagram uma política de meio ambiente, contemplando 

a multidisciplinariedade no trato das questões ambientais, além da manutenção do equilíbrio ambiental, prevalência do 

interesse público, proteção de ecossistemas, com a preservação e manutenção de áreas representativas, entre outros 

aspectos relevantes. 

O uso rural, aparentemente potencial, encobre hoje um processo especulativo da terra e dependente de extrativismo 

animal, vegetal, com agricultura e pecuária desassociados de um uso sustentável. Prevalecendo uma relação econômica e 

cultural com o campo confusa e não consoante com as mudanças dos usos em terra firme. Daí a necessidade de dar uma 

perspectiva de uso real as áreas propostas para exercer a função rural 

ANEXO III 

PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO E PARCELAMENTO. 

A ocupação do solo é definida através dos seguintes parâmetros; 

I - índice de ocupação; 

II- Coeficiente de aproveitamento; 

III - índice de permeabilidade; 

IV - Altura da edificação; 

V - Afastamentos mínimos; 

VI - Quantidade mínima de vagas para estacionamento de veículos. 

O índice de Ocupação é a relação entre a área ocupada pela projeção horizontal da edificação e a área do lote, conforme a 

zona de uso em que esteja situado. 

Nas Zonas Urbanas, o índice de ocupação é diferenciado conforme o lote se situe nas centralidades existentes e 

classificadas na Zona Urbana Consolidada, sede, Peri de Baixo e Peri de Cima, ou nas áreas situadas nas Zonas Urbanas 

Diversificadas e em Expansão, como especificado respectivamente, a seguir: 

O Coeficiente de Aproveitamento é o índice numérico que multiplicado pela área do lote, resulta na área máxima de 

construção permitida. 

O índice de Permeabilidade define em percentual a parcela mínima de solo permeável do lote, destinado a infiltração de 

água, com função principal de realimentação do lençol freático. 

A altura máxima da edificação, é definida conforme especificado a seguir: 

1- A altura máxima da edificação é medida a partir da cota média do passeio público (média aritmética entre a cota mais 

alta e a mais baixa coletadas nos vértices da testada do lote) até a cota de cumeeira: 

2- Nas áreas caracterizadas como urbana em expansão, será admitido o número máximo de dois pavimentos; 

3- Nas áreas caracterizadas como urbana consolidada e diversificada, será admitido o número máximo de quatro 

pavimentos; 

4- Fica assegurado o direito adquirido dos imóveis já edificados. Conforme Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição 

Federal.  

ANEXO IV 

ATIVIDADES INCÔMODAS 

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO RESIDENCIAIS PELO CRITÉRIO 
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DE INCOMODIDADE 

I - Incômodas, que interferem e perturbam o meio urbano, especialmente as atividades residenciais; 

II - Não incômodas, aquelas que podem coexistir com o uso residencial. 

CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE CONSIDERADA COMO INCÔMODA: 

I - Atividade de Baixa Incomodidade - de 0 a 1,0; 

II - Atividade de Média Incomodidade - de 1,5 a 2,0; 

III - Atividade de Alta Incomodidade - de 2,0 a 3.0. 

O nível de incomodidade de uma atividade é determinado pela natureza do incômodo e a respectiva intensidade de 

incidência. 

A natureza de incomodidade está identificada, conforme o efeito que determina sobre o meio ambiente e o ser humano, 

como: 

I - Ambiental, pela: 

- Geração de ruído; 

- Geração de resíduo; 

- Emissão de efluente poluidor; 

II- Relativa à risco de segurança; 

III - Relativa à circulação, quanto a: 

- Atração de automóvel; 

- Atração de veículo pesado; 

IV - Outras, de natureza: 

- Visual; 

- Cultural e moral; 

- Interferência de onda eletromagnética. 

V - Especiais, compreendendo atividades de alta intensidade de incomodidade, com características especiais de 

interferência ao meio natural e construído, ou de sobrecarga à infraestrutura urbana existente. 

Índice de risco ambiental de fontes potenciais de poluição por categoria (de 0 a 3,0) 

 

 

Atividade  Índice médio (*) 

Industria de extrações tratamento de minerais  2,0 

Indústria de produtos minérios não metálicos 2,0 

Industria Metalúrgica  3,0 

Indústria Mecânica  2,0 

Indústria de Material Elétrico e Comunicações 2,0 

Indústria de Material de Transporte  2,0 

Indústria de Madeira 2,0 

Artigos de Mobiliário 1,5 

Indústria de Papel e Papelão  2,5 

Indústria de Borracha  2,0 
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Indústria de Couros e Peles e Produtos 

Similares  

3,0 

Indústria Química  3,0 

Indústria de Produtos Farmacêuticos e 

Veterinário 

3,0 

Indústria de Perfumaria, Sabões e Velas  2,5 

Indústria de Produtos de Matérias Plásticas  1,5 

Indústria Têxtil  2,5 

Indústria de Vestuário e Artefatos de Tecidos  1,0 

Indústria de Produtos Alimentares  2,0 

Indústria de Fumo  2,0 

Indústria Editorial e Gráfica  1,5 

Outras Fontes de Poluição  2,0 

(*) podendo variar para mais ou menos, dependendo da tipologia industrial. 

B) Classificação dos Usos e Atividades Urbanas 

Atividades Comerciais e Prestação de Serviços com Risco Ambiental 

Prestação de Serviços  Índice 

Padaria com forno à lenha 1,0 

Padaria com forno elétrico 0,5 

Pastelaria, confeitaria, doceiras, sorveterias 0,5 

Bares, botequins, cafés, lanchonetes 0,5 

Restaurantes, pizzaria, churrascaria com forno 

à lenha 

1,0 

Restaurantes, pizzaria, churrascaria com forno 

elétrico 

0,5 

Preparação de refeições conservadas 

(inclusive supergeladas) 

1,0 

Fornecimento de refeições (cozinhas 

industriais) 

1,0 

Serviços de bufê com salão de festas 1,0 

Varejões de verdura e legumes 0,5 

Entrepostos de produtos alimentícios 

(atacadista) 

1,5 

Comércio de carnes, aves, peixes e produtos 

do mar 

0,5 

Frigoríficos/ armazenamento 1,5 
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Supermercados 1,0 

Postos de abastecimento, troca de óleo e 

lavagem de veículos 

1,0 

Recondicionamento de pneumáticos 

(borracharias) 

0,5 

Reparação e manutenção de veículos 

automotores, exceto  caminhões, tratores e 

máquinas pesadas 

1,0 

Reparação e manutenção de caminhões, 

tratores e afins 

1,5 

Retificação de motores 1,5 

Tornearias 1,5 

Garagens e estacionamento de transportes de 

carga e coletivos 

1,5 - 2,0 

Lava-rápidos e polimento de veículos 1,0 

Dedetização e desinfecção (depósito) 1,0 

Aplicação de sinteco, pintura de móveis 

(depósito) 

1,0 

Tinturarias e lavanderias 0,5 – 1,5 

Estamparia e silkscreen 0,5 – 1,0 

Comércio de gás liquefeito de petróleo 

(depósitos) 

1,0 

Armazenamento e engarrafamento de 

derivados de petróleo 

1,5 

Comércio de produtos químicos  1,0 – 1,5  

Comércio de fogos de artifício 1,0 – 3,0  

Comércio de areia e pedra  1,5 

Tapeçaria e reforma de móveis  1,0 

Jateamento de superfícies metálicas ou não-

metálicas, exceto paredes 

2,0 

Laboratório de análises clínicas  1,0 

Laboratório de radiologia e clínicas 

radiológicas  

1,0 

Laboratório de prótese dentária  1,0 

Reparação e manutenção de equipamentos 

hospitalares ortopédicos e odontológicos 

1,0 

Hospitais, clínicas e prontos-socorros  1,0 

Hotéis que queimem combustível líquido ou 

sólido  

1,5 

Laboratório de ótica e prótese  0,5 

Hospitais e clinicas veterinárias  1,0 

Hotéis de animais (alojamentos, adestramento, 

embelezamento) 

1,0 - 2,0 

Farmácias de manipulação  0,5 
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Comércio de produtos farmacêuticos, 

medicinais e perfumaria. 

0,5 

Estúdios fotográficos e correlatos 0,5 – 1,0 

Reparação e manutenção de equipamentos 

industriais, gráficos, etc.. 

1,5 

Reparação e manutenção de aparelhos 

elétricos e eletrônicos 

0,5 

Consertos e restauração de joias  1,0 

Conserto e fabricação de calçados sem prensa 

hidráulica e sem corte 

0,5 

Conserto e fabricação de calçados com prensa 

hidráulica e sem corte 

1,5 

Pintura de placas e letreiros 1,0- 1,5 

 

Dragagem e terraplenagem - pátio, 

estacionamento e oficina 

 

2,0 

Coletores de entulho (caçambeiros) pátio, 

estacionamento e oficina. 

2,0 

Sondagens, fundações e perfurações do solo 

estacionamento e oficina. 

2,0 

Pesque e pague 1,0 - 2,0 

Serviços de funilaria e pintura para 

automóveis, camionetes, vans e motos, com 

instalação de equipamentos de retenção de 

particulados e odores 

1,5 

LEI N° 458, de 06 de Maio 2019 

“Institui as taxas pelo exercício regular do poder de polícia e as tarifas de competência da secretaria municipal de meio 

ambiente - SEMMA.” 

O Prefeito Municipal de São Francisco do Maranhão – MA, Adelbarto Rodrigues Santos, no uso de suas atribuições 

legais, faço saber a Câmara Municipal de São Francisco do Maranhão, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

Art. 1º - As atividades de exames, controle e fiscalização, decorrentes do exercício regular do poder de polícia 

administrativa ambiental, de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, ficam sujeitas às taxas e 

tarifas previstas nesta Lei. 

Art. 2º - Pelo exercício regular do poder de polícia administrativa, de competência do órgão ambiental municipal, serão 

cobradas taxas de: 

I - Licença Prévia; 

II - Licença de Instalação; 

III - Licença de Operação. 

Art. 3º - A Taxa de Licença Prévia tem como fato gerador à atividade estatal de exame, controle e fiscalização do 

cumprimento das normas ambientais quanto ao planejamento de atividades, obras ou empreendimentos, considerados 

efetivos ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. 

Art. 4º - A Taxa de Licença de Instalação tem como fato gerador a atividade estatal de exame, controle e fiscalização 

quanto às normas ambientais inerentes à implantação de atividades, obras ou empreendimentos, considerados efetivos ou 

potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer foram, de causar significativa degradação ambiental. 
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Art. 5º - A Taxa de Licença de Operação tem como fato gerador a atividade estatal de exame, controle e fiscalização 

quanto às normas ambientais inerentes ao funcionamento de atividades, obras ou empreendimentos, considerados efetivos 

ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer foram, de causar significativa degradação ambiental. 

Art. 6º - O contribuinte das Taxas de Licença Prévia, de Instalação e de Operação é a pessoa física ou jurídica que realiza 

atividades, obras ou empreendimentos considerados efetivos ou potencialmente poluidores, ou capazes sob qualquer 

forma, de causar significativa degradação ambiental, sujeitas ao exame, controle e à fiscalização ambiental, do Poder 

Público Municipal. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Enquadra-se na definição disposta no caput deste artigo o uso ou usurpação do solo ou subsolo 

para instalação de cabeamento, as obras realizadas em desacordo com as normas edilícias, ou ainda as instalações de 

equipamentos de medição em postes, consideradas aí o impacto ambiental decorrentes de tal atividade, inclusive os 

visuais. 

Art. 7º - A base de cálculo das taxas previstas no artigo 2º, é o valor correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o 

qual incidirão as alíquotas, de acordo com a tabela do anexo único que acompanha esta Lei e dela passa a fazer parte 

integrante. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A atualização do valor previsto neste artigo, far-se-á a cada exercício fiscal com base no Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro índice econômico que venha a ser adotado pelo Município de São 

Francisco do Maranhão, à data do pagamento da taxa respectiva. 

Art. 8º - Para a incidência das alíquotas referidas no artigo anterior, as atividades, obras ou empreendimentos sujeitos ás 

taxas, serão enquadradas em classes, definidas mediante a conjugação dos seguintes critérios: 

I - parte da atividade, obras ou empreendimento; e 

II - potencial poluidor/degradador da atividade, obra ou empreendimento. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O enquadramento das atividades, obras e empreendimentos, nas classes, será definido por 

resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 9º - Os empreendimentos construídos em mais de uma atividade, sujeitas ao licenciamento ambiental, sofrerão a 

incidência da taxa respectiva, em cada atividade isoladamente considerada. 

Art. 10 - As taxas incidem sobre as atividades, obras e empreendimentos, isoladamente consideradas. 

Art. 11 - As taxas serão lançadas em nome do contribuinte, com base nos dados por ele fornecido e/ou apurados pela 

SEMMA. 

Art. 12 - As Taxas de Licenças serão cobradas quando do licenciamento, sendo que a de Licença de Operação, quando 

emitida para a realização de atividades, será cobrada ainda em cada exercício civil posterior, por ocasião da sua 

renovação. 

 

Art. 13 - As taxas serão cobradas sempre que ocorrer mudança de ramo de atividade, transferência de local ou ampliação 

de atividade, obra ou empreendimento. 

Art. 14 - São isentos das taxas, instituídas nesta Lei: 

I - as instituições beneficentes de assistência social e religiosas, inclusive clubes de serviços comunitários e partidos 

políticos; 

II - as sociedades de economia mista, quando o Município for acionista majoritário; 

III - as empresas públicas municipais; 

IV - os órgãos integrantes da Administração Direta do Município de São Francisco do Maranhão, bem como suas 

autarquias e fundações; 

V - as organizações ambientalistas não governamentais; 

Art. 15 - Compete à SEMMA o reconhecimento e a outorga da isenção, mediante requerimento do interessado, 

acompanhado de prova da condição alegada. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - O reconhecimento e outorga da isenção ficará expresso em guias próprias, notificando-se o 

interessado com a entrega da 1ª via mediante recibo. 

Art. 16 - Dar-se-á revogação à isenção quando o beneficiário perder qualquer das condições para tanto previstas no art. 14 

desta Lei. 

Art. 17 - Além das Taxas previstas nesta Lei, a SEMMA, cobrará tarifas pela emissão de autorizações ambientais, bem 

como as taxas ambientais especiais já praticadas pela SEMMA. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo regulamentará por decreto as Tarifas previstas neste artigo, fixando-lhes, 

inclusive, os valores correspondentes, podendo este buscando incentivar as atividades de mínimo, pequeno ou médio 

porte, conceder desconto ou isenção. 

Art. 18 - Às taxas previstas nesta Lei, se aplicam no que for cabível, as disposições contidas no Código Tributário 

Nacional e na legislação complementar. 

Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvadas as disposições referentes às taxas que entrarão em 

vigor noventa dias após a data de sua publicação, obedecido o princípio da anterioridade tributária. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, ESTADO MARANHÃO, 03 de 

Abril de 2018. 

Adelbarto Rodrigues Santos 

Prefeito Municipal 

ANEXO ÚNICO 

PORTE DA ATVIDADE, OBRA OU EMPREENDIMENTO 
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LEGENDA: 

CLASSES A B C D E 

A MÍNIMO 

POTENCIAL DEGRADADOR/POLUIDOR 

POTENCIAL DEGRADADOR/POLUIDOR 
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