
Prefeitura :JvLunicipa{de Çuzo{ândia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE sAo PAULO 

Lei N.o 1367, de 06 de agosto de 2009. 

"DISPÕE SOBRE A QUEIMA CONTROLADA DE 
CANA-DE· AÇÚCAR PARA COLHEITA E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° . É vedada a queima de cana-de-açúcar do Município de 
Guzolândia, destinada exclusivamente a sua colheita, a não ser nos estritos termos desta Lei. 

Artigo 2°· A queima de cana-de-açúcar, na faixa de até 03 (três) quilômetros 
do limite do perímetro urbana da cidade de Guzolândia, somente será permitida do horário das 
17:00 às 22:00 horas. 

Artigo 3°· Em qualquer caso, fica o proprietário ou responsável da área 
cultivada em cana-de-açúcar, obrigado a encaminhar ao departamento competente da 
Prefeitura Municipal, ate o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês o cronograma das queimadas no 
território do Município, para o mês subseqüente. 

Artigo 4°· Para os fins previstos nesta Lei, o proprietário ou responsável da 
área cultivada em cana-de-açúcar, devera observar as seguintes medidas: 

I - comunicar a Polícia Florestal e de Mananciais com jurisdição no território 
do Município de Guzolândia, com o mínimo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência; 

,~ II - proceder à execução de aceiros, para a faixa de proteção, com largura de 
10 (dez) metros, isolando as seguintes áreas: 

a) Divisas de propriedades limítrofes; 
b) As áreas de preservação permanente, conforme definidas na Lei 4771, 

de 15 de setembro se 1965 (Código Florestal); 
c) As áreas de domínio de estradas públicas; 
d) As faixas de domínio de estradas públicas. 
III - proceder à execução de aceiros ao longo das linhas de transmissão de 

energia elétrica, conforme as normas estabelecidas pela Elektro Eletricidade e Serviços S/A. 
IV - a manutenção de vigência no controle de queima de cana-de-açúcar, 

através de pessoal devidamente treinado e equipado, para o fim de evitar a propagação do 
fogo. 

Artigo 5°_ A queima só poderá ser feita por quadros de plantio cujo tamanho 
tome possível o controle do fogo, no caso de mudança de direção do vento. 
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Artigo 60
_ O não cumprimento do disposto nesta Lei acarretará ao infrator 

multa correspondente ao valor de 10 (dez) salários mínimos vigente do País, por hectares 
queimados, e do dobro na reincidência. 

Artigo 70 
_ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

r: 
Prefeitura Municipal de Guzolândia, aos 06 de agosto de 2009. 
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\~egi~tradO em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal 
de Guzolândi or' xação no Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. -
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