
LEI MUNICIPAL Nº 2416, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.

Altera a redação dos arts. 41 a 45 e art. 56 e inclui o art. 41-A,
na Lei Municipal nº 1.929/2009, que dispõe sobre a Política do
Meio Ambiente do Município de Campo Novo/RS e dá outras
providências.

 PEDRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Campo Novo,  Estado do Rio Grande do Sul, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 

 FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a se-
guinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os  arts. 41 a 45 e art. 56 da Lei Municipal nº 1.929/2009, que dispõe sobre
a Política do Meio Ambiente do Município de Campo Novo/RS, os quais passam a vigorar com a seguinte
redação:

…………………

“Art.  41. As infrações à  legislação ambiental  vigente serão apuradas em processo
administrativo  próprio,  iniciando  com a  lavratura  do  Auto  de  Infração,  lavrado  pelo
servidor público encarregado pela fiscalização ambiental no município, em observância
aos ritos e prazos estabelecidos nas leis municipais, que se baseiam nas leis federais
e estaduais vigentes.

Parágrafo único. A partir da lavratura do Auto de Infração, o autuado será notificado
para comparecer ao órgão ou à entidade da administração pública municipal ambiental
em  data  e  horário  previamente  agendados,  a  fim  de  participar  de  audiência  de
conciliação ambiental realizada pelo Núcleo de Conciliação Ambiental do Município de
Campo Novo.

Art. 42. Apresentada ou não a defesa administrativa ou impugnação dentro do prazo
previsto,  ultimada  a  instrução  do  processo  e  esgotados  os  prazos  para  recursos,
caberá à turma julgadora, proferir a decisão em primeira instância, dando publicidade a
mesma e/ou ciência ao infrator. 

§ 1º A turma julgadora será composta por,  no mínimo, 3 (três)  servidores públicos,
sendo  1  (um)  deles  o  Secretário  Municipal  de  Agricultura  e  Meio  Ambiente,  e  os
demais, servidores públicos com formação técnica na área ambiental ou correlata a
esta, vedada a participação do servidor público responsável pela lavratura do Auto de
Infração.



§  2º  Findado  o  prazo  que  oportuniza  ao  autuado  a  apresentação  da  defesa  ou
impugnação, a turma julgadora terá mais 30 (trinta)  dias para avaliar o processo e
proferir a decisão em primeira instância, apresentada ou não a defesa ou impugnação.

§ 3º Se entender necessária, a turma julgadora poderá, dentro do prazo indicado no §
2º deste artigo, a requerimento da parte ou de ofício cabível, dar vista, sucessivamente
ao  autuado,  por  05  (cinco)  dias úteis,  para alegação final  ou  determinar  diligência
necessária.

§ 4º  Verificado o disposto no § 3º deste artigo, a turma julgadora tem novo prazo de 10
(dez) dias úteis para proferir a nova decisão.

§ 5º O autuado será notificado da decisão de primeira instância:

I  -  Sempre  que  possível,  pessoalmente,  mediante  entrega  de  recibo  de  cópia  de
decisão proferida;

II - Por edital, se desconhecido o domicílio do infrator:

III - Por carta, acompanhada da cópia da decisão, com aviso de recebimento, datado e
firmado pelo destinatário ou alguém do seu domicílio.

Art. 43. Da decisão proferida em primeira instância, caberá ao autuado recurso em
última instância para o Conselho Municipal de Meio Ambiente, no prazo de 20 (vinte)
dias, contados da notificação da decisão de primeira instância, dando publicidade a
mesma e/ou ciência ao infrator.

§ 1º Caso seja apresentado recurso final, o Conselho Municipal de Meio Ambiente será
convocado pelo órgão ambiental municipal e deverá proferir a decisão em segunda
instância, no prazo de até 60 (sessenta dias), contados data do recebimento do ofício
de convocação.

§ 2º O recurso será feito por escrito, facultada a anexação de documentos.

§3º São vedados, num só recurso, recursos referentes a mais de uma decisão, ainda
que versarem sobre o mesmo assunto ou mesmo autuado.

Art. 44. O recurso interposto da decisão de primeira instância terá efeito suspensivo
relativo  ao  pagamento da  penalidade pecuniária,  não  impedindo  a exigibilidade  do
cumprimento da obrigação subsistente ou remediação do dano ambiental cometido.

Art. 45. Quando aplicada a pena de multa, esgotados os recursos administrativos, o
infrator será notificado para efetuar o pagamento dentro do prazo de 10 (dez) dias,
contados da data do recebimento da notificação, recolhendo o respectivo valor à conta
do  Fundo  Municipal  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  mediante  apresentação  de
comprovante de pagamento junto ao órgão ambiental municipal.



§ 1º O valor estipulado da pena de multa, será corrigido pelos índices oficiais vigentes
por ocasião da notificação para seu pagamento.

§ 2º Se não localizado o infrator, a notificação para o pagamento da multa será feita
mediante registro postal ou por meio de edital publicado em jornal de circulação local.

§ 3º O não recolhimento da multa, dentro do prazo fixado neste artigo, implicará na sua
inscrição em dívida ativa, na forma de legislação pertinente, podendo implicar na sua
inscrição para cobrança judicial, se necessário. 

§ 4º Não sendo proferida a decisão das instâncias de julgamento dentro do prazo legal,
não  incidirá,  no  caso  de  decisão  condenatória,  quaisquer  correções  de  eventuais
valores  no  período  compreendido  entre  o  término  do  prazo  e  a  data  da  decisão
condenatória.

……………………………………..

Art. 56.  Fica autorizado ao corpo técnico do órgão ambiental municipal a expedir e
utilizar  formulários,  termos  de  referência,  normas  e  critérios  técnicos  relativos  ao
licenciamento  e  a  fiscalização  ambiental, os  quais  devem  estar  baseados  em
legislação pertinente.

Art. Fica incluído o art. 41-A, na Lei Municipal nº 1.929/2009, que dispõe sobre a Política do Meio
Ambiente do Município de Campo Novo/RS, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:

………………….

Art. 41-A Fica criado o Núcleo de Conciliação Ambiental do Município de Campo Novo,
nos  moldes  do  artigo  98-A  do  Decreto  Federal  nº  6.514/2008,  com  intuito  de
estabelecer  audiência  de  conciliação,  decorrente  das  autuações  de  infrações
ambientais, praticadas no Município de Campo Novo.

§  1º O  Núcleo  de  Conciliação  Ambiental  será  composto  por,  no  mínimo,  3  (três)
servidores efetivos e seus respectivos suplentes designados por Portaria,  sendo ao
menos 1 (um) deles integrante do órgão ambiental municipal, vedada a participação do
servidor público responsável pela lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Caberá ao Núcleo de Conciliação Ambiental:

I - Realizar análise preliminar das autuações, para convalidar auto de infração que apresente
vício sanável ou declarar nula as acometidas por vício insanável, assim como, decidir sobre a
manutenção das infrações;

II - Realizar as audiências de conciliação ambiental, explanando ao autuado as razões de fato
e de direito que ensejaram a lavratura do auto de infração, apresentando as soluções legais



possíveis para encerrar o processo, tais como o desconto para pagamento, o parcelamento e a
conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente, decidir sobre questões de ordem pública e homologar opção do autuado por uma
das soluções apresentadas.

§3º Os  componentes  do  Núcleo  de  Conciliação  Ambiental  desempenharão  suas
atividades de modo preferencialmente presencial.

§  4º  O órgão  ambiental  municipal  será  responsável  pela  intimação  dos  autuados,
utilizando os meios de comunicação competentes e válidos, para comparecimento na
audiência de conciliação ambiental.

§5º O órgão ambiental municipal deverá encaminhar o processo administrativo do Auto
de Infração ao Presidente do Núcleo de Conciliação Ambiental, por meio físico ou e-
mail,  com antecedência mínima de 10 (dez)  dias,  em relação à data  da audiência
designada.

§ 6º As audiências de conciliações ambientais são públicas, podendo se fazer presente
qualquer pessoa, sem direito à manifestação.

§ 7º  Todas as decisões proferidas na audiência de conciliação, favoráveis ou não ao
acordo,  serão  lavradas  em  um  Termo  de  Audiência,  devendo  ser  assinado  pelo
autuado e/ou representante e pelos integrantes do Núcleo de Conciliação Ambiental,
respeitando os demais preceitos do Artigo 98-C, do Decreto Federal nº 9.760/2019.

§  8º Caberá  ao  Presidente  do  Núcleo  de  Conciliação  Ambiental  organizar  o
funcionamento das audiências de conciliações.

§ 9º Caso o autuado não possa comparecer à audiência de conciliação ambiental, o
mesmo poderá apresentar justificativa cabível, acompanhada da respectiva prova de
sua ausência, em um prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da data agendada para
a audiência.

§  10 Fica a critério exclusivo do Núcleo de Conciliação Ambiental reconhecer como
válida ou não a justificativa supracitada no  parágrafo  anterior,  e agendar uma nova
data para a audiência de conciliação ambiental, caso entenda necessário, não cabendo
recurso do autuado em face do indeferimento da justificativa apresentada.

(NR)

§ 10 Fica a critério exclusivo do Núcleo de Conciliação Ambiental reconhecer
como válida ou não a justificativa supracitada no parágrafo anterior, e agendar
uma  nova  data  para  a  audiência  de  conciliação  ambiental,  caso  entenda
necessário,  cabendo  um  recurso  do  autuado  em  face  do  indeferimento  da
justificativa apresentada.



§ 11 O não comparecimento do autuado à audiência de conciliação ambiental, sem
apresentação  de  justificativa,  será  interpretado  como  ausência  de  interesse  em
conciliar e se dará início ao prazo para apresentação da defesa administrativa.

§  12 Caso  o  autuado  não  compareça  à  audiência  de  conciliação  ambiental  ou  a
justificativa de ausência não seja considerada como válida, ou mesmo se a conciliação
seja inexitosa, começará a correr o prazo do autuado para a apresentação da defesa
administrativa  ou  impugnação,  direcionada à  primeira  instância  de  julgamento,  que
será de 20 (vinte) dias a contar da data da audiência de conciliação ambiental. 

Art. 3º A apuração das infrações ambientais reger-se-á exclusivamente pelo pelo procedimento
disposto no Título V da Lei Municipal nº 1.929/2009, que dispõe sobre a Política do Meio Ambiente do
Município de Campo Novo/RS.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em sentido
contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO(RS), aos 22 dias do mês de dezembro de
2021.

PEDRO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS
Secretária de Administração
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