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Texto do Projeto de Lei em onexo.
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MINUTA DE PROJETO DE LEI

SÚmUm: Ntera o artigo 223 e ocresce o ortigo 236-A oo Codigo Ambientot do
Município (Lei Municipol no I I .471 , de 05 de joneiro de 2012).

e cÂmnRA MUNrcrpAL DE LoNDRTNA, ESTADo

Do PARANÁ, APRovou E EU, PREFETTo Do
nnuucíp¡o, sANcroNo A SEGUTNTE

LEI

Art. 1o. O orf.223do Lei Municipol no 11.471, de 05 de joneiro de
2012, posso o vigoror com o seguinte redoçÕo:

"Arl. 223. As infroçoes òs disposições desfe Código, òs normos, oos

critértos, porômetros e podrões esfobe/ecidos em decorrêncio de/e e do
/egis/oçoo federol, esfoduol e municipol, e òs exigêncios fécnicos ou

operocionois feifos pe/os órgõos compefenfes poro exercerem o controle
ambíental, serõo punidos com os seguinfes sonções:

I. odvertêncto;

Il. multo de R$ 50,00 (cinquenfo reois/ o R$ 100.000.000,00 (cem mi/hões

de reorÿ, conforme o grodoçõo previsfo nesfo Le; corrigidos
periodicomente com bose nos índices /egois;

lll. interdtçõo, temporórto ou definitivo;

lV. cossoçoo;

V. opreensõo;

VI. emborgo;

VIL demoliçoo; e

vlll. perda ou suspensõo de incentivos e benefícios fiscois.
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$ t1A sonçõo de odverfêncio podero serop/icodo, medionfe o lovroturo
de outo de infroçõo, paro os infroções odminisfrofivos de menor
/esividode oo meio ambiente, gorontidos o amplo defeso e o
controditório.

S 21 A penolidode de multo pode ser convertido em serviços de
preservoçõo, melhorio e recuperoçõo do quolidode do meio ombiente.

$ 31 A penolidade de interdiçõo, tempororio ou deftnitivo, seró imposfo
nos cosos de perigo iminente ò soúde públtco e oo ombiente, ou, o
critérto da autoridode competenfe, nos cosos de infroçõo continuado.

$ 4". A autondade ombientol compefenfe poderó impor o penolidode
de interdtçõo, temporório ou definitiva, desde o prtmeiro infroçõo,
visondo ò recuperoção e ò regeneraçõo do ombiente degrododo.

S 5". A imposiçõo do penolidode de tnterdiçõo poderó ocorretar o
suspensÕo ou o cossoçõo dos /icenços, conf orme o gravidade do coso.

$ ó". A penolidode de emborgo ou demoliçõo poderó ser imposto no

coso de obros ou consfruções feitos em desocordo com o /egis/oçõo

ombientol sem /icenço ombientol ou em desconformidode com e/o.

Art. 2o. A Lei Municipol no I I .471, de 05 de joneiro de 2012, posso

o vigoror ocrescido do ort. 236-A, com o seguinte redoçÕo:

" Ari. 236-A. A conci/ioçõo e medioçoo deve ser estimu/odo pe/o

outoridode ombientol municipol, com visfos a encerror os processos

administrafivos re/ofivos ò apuroçõo de infrações odministrotivas por
condufos e ottvidades /esivos oo meio ombienfe. "

Arl. 3o. Esto Lei entro em vigor nc doto de suo publicoçÕo,

revogodos os disposições em contrório.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente e Nobres Vereodores, servimo-nos do presente poro,
com groto sctisfoçõo, submeter ò oprecioçÕo desio Augusto Coso de Leis, o
incluso Projeio de Lei que tem por finolidode olteror o ortig o 223 e ocrescer o
ortigo 236-A oo Código Ambientol do Município (Lei Municipol no 11.471, de 05

de Joneiro de 2012).

O presenfe Projeto de Lei, iniciolmente, pretende CIcrescer oo rol

previsto no ori. 223, o sonçÕo de "odvertêncio", o ser oplicodo em coso de
infroçÕo de menor lesividode oo meio ombiente, conforme dispõe o novo
redoçÕo dodo oo $ 

'lo, em conformidode com o disposto no ort. 72, inc. l, da
Lei Federol no 9.ó05/1998, e no ort.5o do Decreto Federol no ó.514/2008.

Por suo vez, a pretendido olteroçöo do $ 2o, dó-se poro possibilitor o
conversõo de multos em prestoçÕo de serviços de melhorio, em
conformidode com o disposto no $ 4" do ari.72, do Lei Federol n" 9.60511998

e regulomeniodo pelos orts. 
.l39 o ,l48 do Decreto Federol no ó.51412008.

Por fim, visondo compotibilizor o Código Ambientol Municipol com o
Decreto Federol no 9.760/2019, pretende-se que sejo ocrescido o ort. 236-A,

possibilitondo ò outoridode ombientol municipol ç odoçõo de medidos de
concilioçÕo e medioçöo, como formo de resoluçõo de conflitos em motério
ombientol.

Assim, revelo-se de fundomentol importôncio o oprovoçÕo do
presente Projeto de Lei, pelo que confiomos que os ilustres componentes desso

Egrégio Cômoro Municipol, numo demonstroçoo inequívoco do elevodo
espírito público, ocotoröo este pedido e o oprovorõo por Unonimidode.

Dionie do ocimo exposto, submeto esto proposiçÕo ò onólise e
oprovoçÕo desto nobre Coso Legislotivo.

Londrino, l3 de setembro de 2019

Morcelo Beli

PREFEITO DO

Morlins
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Ofício no 731 /2019-GAB. Londrino, 13 de Setembro de 20,l9

A Suo Excelêncio
Sr. AILTON DA SILVA NANTES

Presidenfe do Cômoro Municipol
Londrino - PR

Assunto: Encominho projeto de leÍ que altero o ortÍgo 223 e ocresce o afügo
236-A oo CódÍgo AmbÍeniol do Munìcípio (Lei Municipol no I1.471, de
05 de Janeíro de 2012).

SEI no 1 9.023.1 05094/201 9-91

Senhor Presidenie,

Estomos enviondo ò oprovoçõo desso Egrégio Cômoro o incluso
Projeto de Lei, otrovés do quol, pretende o Executivo Municipol, olteror o ortigo
223 e ocrescer o ortigo 236-A oo Código Ambientql do Município, conforme
justificotivo onexo.

Atenciosomente,

Morcelo Belin Mqrtins
PREFEITO DO MUN tcíPto
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