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O programa "Fogo: Emergência Crônica" foi iniciado em outubro de 1999 - em 
onze municípios da Amazônia brasileira - e sua implementação está prevista até junho de 
2000. Tem como objetivo principal integrar a ação emergencial à ação preventiva, a partir 
da constatação que os efeitos do uso descontrolado do fogo sobre meio ambiente, economia 
e saúde se constituem em emergência em muitas regiões da Amazônia, embora com 
características crônicas. Por esta razão, o programa está sendo desenvolvido antes da época 
das queimadas. 

Outros projetos sobre a questão do fogo foram desenvolvidos em escala nacional ou, 
em alguns casos, estadual, sendo que as ações com enfoque local são normalmente 
dirigidas apenas para públicos alvo específicos e setoriais. Portanto, o segundo objetivo do 
projeto é a realização de um teste de ação integrada em escala municipal, com o 
envolvimento de todos os atores relevantes: econômicos, sociais e institucionais. O 
programa tem um caráter fortemente experimental e espera-se que possa vir a constituir 
uma referência para intervenções mais abrangentes. As atividades são definidas em escala 
local e variam de acordo com as propostas de cada um dos municípios envolvidos: 
Acrelândia, Rio Branco, Senador Guiomard e Xapuri (AC), Alta Floresta, Carlinda, 
Guarantã do Norte, Matupá, Novo Mundo e Peixoto de Azevedo (MT) e Marabá (PA). 

Esta publicação visa oferecer um subsídio às prefeituras e aos atores 
sociais engajados na discussão sobre protocolos municipais sobre fogo. 
Trata-se de um novo instrumento de ação local na Amazônia, que está 

sendo desenvolvido no âmbito do programa "Fogo: Emergência 
Crônica". Através da identificação das normas que poderão ser 

desenvolvidas e implementadas em escala municipal, pretende-se adaptar 
a legislação de prevenção, limitação e combate ao fogo às exigências de 

cada realidade local. 

Esta publicação foi realizada através de uma parceria com o Instituto 
Socioambiental (ISA) e redigida pelo Programa de Direito 

Socioambiental da mesma instituição, sob a coordenação do advogado 
Fernando Mathias Baptista. 

Fevereiro de 2000 
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Introdução 

Esta publicação analisa os limites da competência normativa dos municípios para regular o 
uso de fogo, especialmente nas atividades agropecuárias. O enfoque do estudo é a 
Amazônia Legal e a finalidade é subsidiar na negociação de protocolos locais voluntários 
entre órgãos governamentais, comunidades, associações profissionais, cooperativas de 
agricultores, dentre outros segmentos da sociedade. Para tanto, identificam-se barreiras e 
oportunidades para que as prefeituras assumam compromissos que incorporem ações 
normativas para regrar as atividades de uso do fogo em seu território, a saber: 

v" Quais são os limites das prefeituras em poder estabelecer normas e restrições ao uso 
do fogo sem entrar em conflito com as normas federais e/ou estaduais? 

v" Existe a possibilidade das prefeituras desenharem regras negociadas com a 
comunidade sem esbarrar nas rígidas normas federais que tratam a região como um 
todo? 

v" Existe a necessidade de solicitar mudanças no contexto normativo federal para 
viabilizar atividades de controle do fogo adaptadas à realidade de cada local ? 

5 
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1 " Sistema de Competências dos Entes Federativos no Ambito da 
Constituição Federal 

1. 1 Aspectos legais: competência legislativa e administrativa 

As regras de competência legislativa e administrativa estão estabelecidas nos artigos 21 a 
24 e artigo 30 da Constituição Federal brasileira de 1988. 

O artigo 23, incisos VI e VII da Constituição Federal de 1988, prevê que compete 
concorrentemente à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios proteger o 
meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, a 
fauna e a flora. 

A competência acima mencionada é a chamada competência administrativa ou material, ou 
seja, a competência que os entes federativos têm para atuar administrativamente, no 
exercício do poder de polícia. Trata-se da competência voltada à execução das diretrizes,· 
políticas e preceitos relativos a um dado assunto, do poder de executar e fazer com que a lei 
seja executada. 

Diante do princípio da estrita legalidade dos atos da administração pública, consagrado no 
artigo 37 caput da Constituição Federal, segundo o qual o Poder Público somente pode agir 
com respaldo legal, os municípios somente poderão atuar administrativamente no exercício 
do poder de polícia, caso essa atuação esteja prevista e regulamentada por lei. 

No que tange à competência legislativa, assim entendida a competência de criar mediante 
processo legislativo próprio leis para regulamentar determinado assunto, a Constituição 
Federal impõe à União, aos Estados e ao Distrito Federal a tarefa de legislar 
concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 

No âmbito da competência concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais, portanto, 
aplicáveis em todo território nacional, e aos estados (e distrito federal) legislar 
suplementarmente, não podendo contrariar o que dispõe a lei federal. 

Quanto aos municípios, a Constituição Federal os reconhece como entidade federativa (art. 
1 º), outorgando-lhes autonomia e competências mínimas. 

A competência legislativa dos municípios, portanto, é determinada pela Constituição no 
artigo 30, que assim se lê: 

"Art. 30. Compete aos municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
li - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
{...)" 
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Verifica-se que a Constituição, no art. 30, inciso I, outorgou aos municípios competência 
legislativa privativa para tratar de assuntos de interesse local. Isso exclui a possibilidade de 
a União ou os estados legislarem sobre questões locais. Tal mister cabe exclusivamente ao 
município, no entendimento do eminente jusambientalista Prof. Paulo Affonso Leme 
Machado: 

"A norma geral, que ao traçar diretrizes para todo o país, invadir o 
campo das peculiaridades regionais ou estaduais ou entrar no campo do 
interesse exclusivamente local, passa a ser inconstitucional. " 
(Direito Ambiental Brasileiro, 53 e., Malheiros, São Paulo: 1995, p. 36) 

O interesse local manifesta-se em toda e qualquer ação cujos reflexos diretos ou indiretos 
influam de alguma forma na vida do município, dentro de seus limites territoriais. 

O art. 30 inciso II, por outro lado, concede aos municípios competência suplementar para 
legislar em consonância com o que já determina a legislação federal e/ou estadual. Entenda 
se por suplementar o ato de complementar ou acrescer, por via de uma lei municipal, algo a 
um tema já tratado por uma lei federal ou estadual em vigor, não conflitando com estas. É 
uma competência ampla e geral, que encontra parâmetro nas legislações federal e estadual. 

Assim, em matéria ambiental, o município pode privativamente legislar sobre toda e 
qualquer questão que envolva interesse local, como disposição de resíduos sólidos, esgoto, 
poluição do ar, bem como questões de saúde pública decorrentes (ou não) de problemas 
ambientais, dentro do limite territorial municipal, seja urbano ou rural. 

Por outro lado, no âmbito da competência suplementar, o município pode legislar de acordo 
com as normas federais e estaduais, impondo restrições ambientais mais severas, de acordo 
com as circunstâncias locais, mas nunca sendo menos restritivo que a legislação federal 
e/ou estadual. O Prof. Paulo Affonso Leme Machado preleciona: 

"Diferentemente, na questão ambiental os municípios precisam articular 
sua competência suplementar (art. 30, II, da CF) - onde essa 
suplementariedade é 'no que couber' - com o inc. l do artigo citado, 
onde se aponta a competência natural dos municípios - 'legislar sobre 
assuntos de interesse local'. 
(. . .) 
Com o advento da Constituição Federal de 1988 estamos diante de 
campos legislativos diversos - o da generalidade, o da peculiaridade e o 
da localidade: interesse geral, interesse peculiar, interesse local, os 
campos respectivos da atuação legislativa da União, dos estados e dos 
municípios. 
(Direito Ambiental Brasileiro, 5ª e., Malheiros, São Paulo: 1995, p. 31) 

A Constituição não trata especificamente sobre a competência para legislar sobre o uso do 
fogo em atividades agrosilvopastoris, assim entendido como uma técnica de manejo do solo 
rural potencialmente causadora de impacto ambiental desfavorável. 
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1. 2 Aspectos Fáticos 

O fogo tem trazido, quando utilizado sem critérios e controle, diversas conseqüências 
prejudiciais em termos sociais, econômicos e ambientais, tais como impactos à flora e 
fauna, poluição da atmosfera com conseqüências danosas à saúde pública, eliminação de 
nascentes, eliminação de microorganismos do solo, fechamento de aeroportos, risco à vida 
humana, dentre outras conseqüências possíveis. 

Muitas das conseqüências nefastas do uso indiscriminado do fogo acima referidas, atingem 
diretamente a população que vive nos municípios afetados por incêndios florestais, 
sobretudo na Amazônia Legal, onde a cobertura florestal ainda situa-se muito próxima aos 
conglomerados urbanos. 

Os problemas de saúde pública, a questão de escassez de recursos hídricos para 
abastecimento público, bem como de segurança das pessoas que vivem nos núcleos urbanos 
e na zona rural do município, reflexos do uso indiscriminado do fogo, são questões de 
interesse local que devem ser abordadas pelo município. 

1. 3 Conclusão 

Diante dos preceitos constitucionais acima referidos, podemos concluir que os municípios 
têm competência legislativa plena para tratar de assuntos de interesse local que de qualquer 
forma digam respeito à proteção do meio ambiente, combate à poluição em todas as suas 
formas, proteção de recursos hídricos para abastecimento etc. 

Além disso, pode o município legislar suplementarmente em matéria ambiental desde que 
não conflite com as normas federais e/ou estaduais já existentes sobre o assunto. 
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2 Normativa sobre Uso do Fogo e Competência Municipal 

2. 1 Peculiaridade e Interesse Local 

Analisado o sistema constitucional de competências e particularmente a competência 
legislativa dos municípios, passa-se agora à análise da regulamentação federal sobre uso do 
fogo, e suas interfaces com possíveis iniciativas municipais de prevenção e combate ao uso 
abusivo do fogo. 

O Código Florestal (lei federal nº 4.771 de 15 de setembro de 1965) em seu artigo 27 
dispõe: 

"Art. 27 - É proibido o uso do fogo nas florestas e demais formas de 
vegetação. 
Parágrafo único - Se peculiaridades locais ou regionais justificarem o 
emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais a permissão será 
estabelecida em ato do Poder Público, circunscrevendo as áreas e 
estabelecendo as normas de precaução." 

Diante deste dispositivo pode-se afirmar que, no âmbito da competência municipal para 
legislar sobre questões atinentes ao interesse local, considerando-se a existência de 
peculiaridades morfo-climáticas e socioeconômicas que justifiquem, é permitido ao 
município não somente legislar sobre o uso do fogo dentro de seu território, como também 
fazê-lo mediante decreto do poder executivo, uma vez que a própria Lei Florestal prevê essa 
possibilidade, cabendo à autoridade que expedir o ato delimitar a área onde será permitido o 
uso do fogo e estabelecer a época, as formas, os critérios e cautelas a serem adotados, 
respeitando-se os dispositivos federais e estaduais existentes. 

O Decreto 2.661, de 08 de julho de 1998, regulamenta o artigo 27 do Código Florestal e 
contém diversos dispositivos que permitem ao município legislar ou baixar normas 
relativos ao emprego do fogo na modalidade de queima controlada. 

O artigo 4° deste decreto determina uma série de medidas prévias condicionantes ao uso do 
fogo, que devem ser observadas pelo interessado, verbis: 

"Art. 4~ Previamente à operação de emprego do fogo, o interessado na 
obtenção de autorização para queima controlada deverá: 
l - definir as técnicas, os equipamentos e a mão-de-obra a serem 
utilizados; 
lí - fazer o reconhecimento da área e avaliar o material a ser queimado; 
Ili - promover o enleiramento dos resíduos de vegetação, de forma a 
limitar a ação do fogo; 
IV - preparar aceiros de no mínimo três metros de largura, ampliando 
esta faixa quando as condições ambientais, topográficas, climáticas e o 
material combustível a determinarem; 
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V - providenciar pessoal treinado para atuar no local da operação, com 
equipamentos apropriados ao redor da área, e evitar propagação do fogo 
fora dos limites estabelecidos; 
VI - comunicar formalmente aos confrontantes a intenção de realizar a 
Queima Controlada, com o esclarecimento de que, oportunamente, e com 
a antecedência necessária, a operação será confirmada com a indicação 
da data, hora do início e do local onde será realizada a queima; 
Vil - prever a realização da queima em dia e horários apropriados, 
evitando-se os períodos de temperatura mais elevada e respeitando-se as 
condições dos ventos predominantes no momento da operação; 
Vil! - providenciar o oportuno acompanhamento de toda a operação de 
queima, até sua extinção, com vistas à adoção de medidas adequadas de 
contenção do fogo na área definida para o emprego do fogo. " 

As peculiaridades locais no entanto permitem que outras medidas sejam adotadas, ou que 
essas medidas previstas no art. 4° sejam implementadas tomando em conta as circunstâncias 
locais, conforme autoriza o parágrafo 2° deste artigo: 

"Art. 4,;_ 
(..) 
§ 2°. Os procedimentos de que tratam os incisos deste artigo devem ser 
adequados às peculiaridades de cada queima a se realizar , sendo 
imprescindiveis aqueles necessários à segurança da operação, sem 
prejuízo da adoção de outras medidas de caráter preventivo. " 

Da leitura do dispositivo, verifica-se que o legislador não abre mão das medidas de 
segurança, mas autoriza o poder público local a criar e adotar novas medidas que 
porventura sejam necessárias considerando as circunstâncias de cada município. 

No exercício da competência legislativa concorrente, em que a União cria o arcabouço 
jurídico mínimo e os estados e municípios (no exercício da competência suplementar - 
art.30, II, CF) são autorizados a legislar concorrentemente, os municípios podem então criar 
novas medidas de segurança relativas ao uso do fogo. O legislador federal, nesse caso 
específico, determina que as medidas constantes dos incisos do art. 4° do Decreto nº 
2.661/98 sejam respeitadas. 

Os mumcipios podem criar, por lei municipal ou até mesmo por decreto do Poder 
Executivo, tantas outras medidas quantas forem necessárias para o controle do uso do fogo, 
considerando aspectos locais de fitofisionomia, períodos de estiagem ou ocupação antrópica 
predominante. 

A chamada "queima controlada", regulada pelo decreto n ° 2.661/98, deve ser autorizada 
pelo órgão ambiental pertencente ao Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, de 
acordo com o art. 3 º. O anterior decreto n o 97.635/89, que regulava a questão, outorgava 
competência exclusiva ao Ibama, órgão ambiental federal, para a expedição das 
autorizações de queima controlada. 
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Frente à possibilidade de órgãos de outras esferas poderem autorizar a queima controlada, 
resta analisar a situação do município neste contexto. A Resolução Conama n º 237/97, que 
regulamenta o processo de licenciamento ambiental, passou a admitir que os municípios 
licenciem atividades de impacto ambiental, na forma do art. 6 º: 

"Art. 6 ~ Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos 
competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, 
o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto 
ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por 
instrumento legal ou convénio. " 

Ainda que o uso do fogo não seja considerado uma atividade de impacto local, 
considerando os entendimentos mais restritivos do conceito de interesse local, a celebração 
de convênios com os estados localizados na Amazônia Legal pode possibilitar o 
licenciamento municipal das atividades de queima controlada. Para isso, no entanto, os 
municípios devem contar com os requisitos mínimos exigidos pela Res. Conama 237/97 
para exercerem suas competências licenciatórias, estabelecidos no art. 20: 

"Art. 20. Os entes federados, para exercerem suas competências 
/icenciatórias, deverão ter implementados os Conselhos de Meio 
Ambiente, com caráter deliberativo e participação social e, ainda, possuir 
em seus quadros ou a sua disposição profissionais legalmente 
habilitados" 

Portanto, os municípios devem contar com uma instância deliberativa com o mínimo de 
controle social, para poder exercer seu poder-dever de licenciar as atividades 
ambientalmente impactantes. E a criação de um conselho municipal de meio ambiente deve 
vir necessariamente via Poder Legislativo municipal. 

A autorização para a queima controlada, a ser emitida pelo órgão ambiental competente, 
além de conter todas as exigências dispostas no art. 4° do decreto nº 2.661/98 (adequadas às 
circunstâncias locais), pode conter ainda orientações técnicas adicionais de acordo com as 
peculiaridades locais, horários, condições climáticas ou períodos de estiagem, conforme 
permite o art. 1 O do mesmo diploma. 

Essas orientações extras bem como todo o trabalho de vistoria, avaliação de riscos e 
assistência técnica aos interessados devem ser estabelecidas por técnicos habilitados junto 
às prefeituras municipais, na forma que dispõe o art. 12 do decreto: 

.. Art. 12. Para os fins do disposto neste decreto, os órgãos do SISNAMA 
deverão dispor de técnicos, habilitados para avaliar as Comunicações de 
Queima Controlada, realizar vistorias e prestar orientação e assistência 
técnica aos interessados no emprego do fogo. 
Parágrafo único. Compete aos órgão integrantes do SISNAMA promover 
a habilitação de técnicos para atuar junto a prefeituras municipais e 
demais entidades ou organismos públicos ou privados, a fim de 
possibilitar o fiel cumprimento deste decreto. " 
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Essa exigência existe também no art. 20 da Res. Conama 237/97 acima transcrito: os 
quadros das prefeituras devem contar com profissionais legalmente habilitados, para que o 
município possa exercer sua competência licenciatória. E esses profissionais podem ser 
formados com a assistência do Ibama ou do órgão ambiental do estado. 

Verifica-se que o espírito da norma é possibilitar a formação de técnicos junto ao poder 
público e à sociedade civil local, de forma a permitir urna adequação não apenas das 
normas mas da própria conduta dos agentes ambientais à situação específica vivenciada em 
determinada região. 

O município é totalmente livre para estabelecer um calendário próprio para o uso do fogo 
em seu território, desde que siga as normas gerais e regionais, estabelecidas pelos órgãos 
estaduais e federal. 

Pode o município estabelecer a obrigatoriedade de uso de técnicas alternativas ao fogo para 
o trato do solo, em determinadas regiões sensíveis ou em épocas específicas do ano, ou até 
mesmo a proibição total do uso do fogo em determinadas épocas, com fundamento nas 
normas acima citadas. 

2. 2 Sinergias e Oportunidades 

O Decreto nº 2.662, de 8 de julho de 1998, que dispõe sobre as medidas de monitoramento, 
prevenção e combate a incêndios especificamente na região da Amazônia legal, prevê 
expressamente a possibilidade de os municípios amazônicos celebrarem convênios com o 
Ibama para articulação de ações de identificação de áreas de risco, controle do uso do fogo, 
e conscientização das comunidades quanto aos riscos de incêndio florestal nos seguintes 
termos: 

"Art. 4~ Ficam a Secretaria de Políticas Regionais do Ministério do 
Planejamento e Orçamento e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis autorizados a celebrar convénios com 
o Distrito Federal e com os Estados e Municípios da Amazônia Legal, 
para cumprimento do disposto neste decreto." 

Verifica-se que inobstante a legislação federal contenha parâmetros definidos de controle e 
segurança do fogo, que às vezes podem chegar a ser rígidos demais para serem aplicados 
uniformemente, os municípios contam com a autonomia a eles delegada pela própria 
Constituição e pelas normas que disciplinam a matéria, para traçarem seus próprios planos 
de prevenção e controle do fogo, dentro das diretrizes estabelecidas pelas normas federais. 

Considerando as circunstâncias de cada local, caso a caso, é possível estabelecer-se 
medidas e critérios que funcionam na realidade local. O único parâmetro a que está adstrito 
o município para legislar sobre manejo e controle do uso do fogo em seu território são as 
medidas de controle determinadas no artigo 4° do Decreto nº 2.661/98. Como essas medidas 
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vão ser aplicadas, e quais são as outras medidas que se fazem necessárias, é matéria para ser 
apreciada pelo município, no exercício da competência legislativa local. 

O que não é possível ao município é adotar normas legais que diminuam ou enfraqueçam as 
medidas de segurança para o uso do fogo, de forma a permitir seu uso indiscriminado. Essa 
norma iria frontalmente contra o disposto na legislação federal, o que não é permitido ao 
município. 

Essa circunstância é diferente, por exemplo, de um caso em que o município adote 
determinada medida não prevista no decreto nº 2.661/98, mas de igual ou maior proteção, 
considerando sua eficácia no plano local. O município estaria nesse caso legislando no 
exercício de sua competência local, em sintonia com as diretrizes de proteção ao meio 
ambiente consignadas no art. 225 da Constituição e em conformidade com o § 2 ° do art. 4° 
do decreto 2.661/98. 

Tendo em consideração as possibilidades acima aventadas de atuação administrativa e 
legislativa dos municípios, e considerando o objetivo do programa de firmar protocolos 
municipais de controle do uso do fogo nos diversos municípios da Amazônia Legal, 
listamos alguns exemplos de medidas e questões que podem eventualmente integrar um 
futuro protocolo municipal, que podem ser objeto de normatização local, via legislativo 
municipal, desde que não contrariem a legislação federal e/ou estadual: 

../ exigência de medidas de controle, tais como aceiros, contrafogo, etc. ( exigência essa 
já contida no Decreto nº 2.661/98); 

./ medidas que limitem o uso do fogo em períodos de estiagem, ou regulem sua 
utilização de acordo com o calendário de chuvas da região, considerando-se o clima 
local, a localização e o tamanho das propriedades, tipo de culturas etc; 

../ assessoria e capacitação de agricultores locais, via Ibama, para a aplicação de 
técnicas de limpeza do pasto que dispensem o fogo; 

../ formação de técnicos habilitados a trabalhar junto às prefeituras municipais, com 
colaboração do Ibama, para orientar e controlar eventuais autorizações municipais 
de queima controlada; 

./ criação e manutenção de brigadas municipais voluntárias ou profissionais, com a 
colaboração do lbama. 

../ orientação para a intensificação e otimização da agricultura na área já desmatada, 
visando diminuir a abertura de novas áreas; 

../ incentivos à agricultura perene e formas de adubação que diminuam ou reduzam a 
necessidade do uso do fogo; 
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Existe também a possibilidade de os municípios criarem mecanismos legais de incentivo 
que possibilitem o controle do uso do fogo e a preservação do meio ambiente. 

Vários municípios consideram, para efeitos de arrecadação do imposto territorial municipal 
urbano, as áreas utilizadas para a agricultura como zona urbana, propiciando assim maior 
receita tributária. Essa particularidade permite, ao mesmo tempo, que o município, se assim 
desejar, crie mecanismos de incentivo fiscal, outorgando por exemplo isenção ou 
abatimento do imposto territorial urbano para quem não utilize fogo em sua propriedade, ou 
a utilize com fins de preservação ambiental. 

Por outro lado, considerando a possibilidade acima aventada de os municípios autorizarem 
a queima controlada (dec. n o 2.661/98 c/c Res. Conama 237/97), poderiam os municípios 
por exemplo condicionar a emissão da autorização de queima controlada à averbação da 
área de reserva legal no cartório de registro de imóveis competente, exigência contida no 
Código Florestal, que não raro é ignorada pelos proprietários. 

Exigindo a averbação da reserva legal como requisito para a autorização de queima 
controlada, tem o município condições de monitorar e localizar as áreas legalmente 
protegidas, a exemplo das áreas de preservação permanente ( objetivamente definidas na lei 
florestal), possibilitando que a autorização de queima controlada considere também as áreas 
protegidas, vislumbrando medidas de salvaguarda que evitem a entrada do fogo nas 
florestas . 

Tais mecanismos podem ser criados de acordo com a criatividade do legislador, dentro dos 
limites da competência legiferante do município, conferindo muitas vezes maior eficiência 
no controle do uso do fogo do que simplesmente a imposição de restrições legais. 

2. 3 Conclusão 

O objetivo do presente trabalho é traçar as possibilidades de atuação do poder público 
municipal para a elaboração e negociação de medidas discutidas entre a comunidade para 
regulamentação do uso do fogo, visando prevenir a ocorrência de acidentes ambientais. A 
prevenção no uso do fogo é o fio condutor do trabalho de negociação de futuros protocolos 
de intenção, em que haja consenso global entre os atores locais, colaborando também como 
uma forma de educação ambiental. 

O papel dos municípios no trabalho de controle efetivo e fiscalização das atividades de uso 
do fogo envolve por outro lado prerrogativas de poder de polícia que permitem que o 
município venha a exigir coercitivamente a obediência aos requisitos legais para o uso do 
fogo, principalmente contemplados no Decreto n o 2.661/98, regulamentado pela Portaria 
Ibama n o 94-N/98, que regulamenta a queima controlada. A Lei n o 7.347/85, também 
chamada Lei da Ação Civil Pública, confere legitimidade ao poder público municipal para 
firmar termo de ajustamento de conduta entre o poder público e o poluidor, com vistas à 
adequação do infrator à legislação ambiental. Esse termo de ajustamento tem força de título 
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executivo extrajudicial, o que significa que pode ser cobrado em instância judicial 
diretamente. Além desse instrumento, pode também o município servir-se da ação civil 
pública, como último recurso, para cobrar obediência aos ditames legais que regulam o uso 
do fogo. Mas a questão do controle e fiscalização foge aos limites do presente estudo, 
servindo nesse ponto apenas para ilustrar a capacidade de atuação do município frente a 
diversas situações. 

Desta forma, do exposto até agora, conclui-se que: 

1 ° - Os municípios têm competência exclusiva para legislar sobre assuntos de interesse 
local, gozando também de competência para suplementar a legislação federal e/ou 
estadual, no que couber, considerando os aspectos locais, desde que não afrontem 
dispositivos dessa legislação. Nada impede a criação de outras normas e restrições 
adequadas à realidade local, ainda que tais medidas não estejam previstas em nenhuma 
lei, federal ou estadual. 

2° - Existe a possibilidade de os municípios desenharem e criarem as regras negociadas com 
a comunidade da forma como bem entenderem, desde que não conflitem frontalmente 
com as normas federais/estaduais de controle de uso do fogo. O município tem 
autonomia e competência para criar qualquer norma municipal que crie restrições ao uso 
do fogo de igual ou maior peso do que as normas federais/estaduais, ainda que essas 
restrições não estejam previstas por essas legislações. O que não se admite é a 
flexibilização das medidas de controle do fogo a ponto de diminuir o peso das restrições 
federais/estaduais. 
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( 3 Normativa Federal Vigente sobre Uso do Fogo 1 
• Lei n o 4.771, de 15 de setembro de 1965, arts. 25 e 27; 

• Decreto n º 2.661, de 8 de julho de 1998 (revoga o decreto n ° 97.635, de 10 de abril 
de 1989); 

• Decreto n o 2.662, de 8 de julho de 1998; 

• Portaria Ibama n o 94~ N, de 9 de julho de 1998 (revoga a portaria IBDF n ° 231-P, de 
8 de agosto de 1988); 

• Instrução Normativa lhama n o 2-N, de 14 de setembro de 1998; 

• Resolução Conama n ° 011, de 14 de dezembro de 1988. 
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Coordenação Geral 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4442 
01402-002 São Paulo 
Tel.: 11 887 9369 - a partir de 24/3: 11 3887 9369 
Fax: 11 884 2795 - a partir de 24/3: 11 3884 2795 
E-mail: incendio@amazonia.org.br 

Coordenadoria Mato Grosso 
Sérgio Guimarães 
Floresta Amazônica Hotel 
Av. Perimetral Oeste, 2001 Bairro Aeroporto 
78580-000 Alta Floresta - M1i 
Tel.: 65 521 3601 / 65 627 1809 
Fax: 65 521 2221 / 65 627 1128 
E rna.l: invida@zaz.com.br 

COOPCR"2JONE 
! TA t.. 1 ANA COOPERAZIONE 
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O PROGRAMA "FOGO: EMERGÊNCIA CRÔNICA" FOI INICIADO EM OUTIJBRO DE 1999 - EM ONZE MUNICÍPIOS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA - E SUA IMPLEMEND\ÇÃO 
ESTÁ ·PREVISTA ATÉ JUNHO DE 2000. TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL INTEGRAR A AÇÃO EMERGENCL\L i\ AÇÃO PREVENT_N\, A PARTIR DA CONSTATAÇÃO QUE OS 

EFEITOS DO USO DESCONTROLADO DO FOGO SOBRE MEIO AMBIENTE, ECONOMIA E SAÚDE SE CONSTITUEM EM EMERGÊNCIA EM Mffi'L\S REGIÕES DA AMAZÔNIA, EMBORA 
COM CARACTERÍSTICAS CRÔNICAS. POR ES!A RA7_ÃO, O PROGRAMA ESTÁ SENDO DESENVOLVIDO ANTES DA ÉPO('A DAS QUEIMADAS. 

OUTROS PROJETOS SOBRE A QUESTÃO DO FOGO FOR<\M DESE~NOIYIDOS EM ESCAIA NACIONAL OU, EM ALGUNS CASOS, ESTADUAL, SENDO QUE AS AÇÕES COM ENFOQUE 
LOCAL SÃO NORMALMENTE DIRIGIDAS APENAS PARA PÚBLICOS ALVO ESPECÍFICOS E SEI'ORIAIS. PORTANTO, O SEGUNDO OB.Jbi'IVO DO PROJETO É A Rf,ALJZAÇÃO DE UM TF.STE 

DE AÇÃO INTEGRADA EM ESCAIA MUNICIPAL, COM O ENVOLVIMENTO DE TODOS OS ATORES RELEVANTES: ECONÔMICOS, SOCIAIS E INSTITUCIONAIS. O PROGRAMA TEM 
UM CARÁTER FORTEMENTE EXPERIMJ'ili!TAL E ESPERA.-SE QUE POSSA VIR A CONSTDtilR UMA REFERÊNCIA PARA JNl'ERVENÇÕES MAIS ABRANGENTES. ~ ATIVIDADES 

SÃO DEFINIDAS EM ESCAIA LOCAL E VARIAM DE ACORDO COM AS PROPOSTAS DE CADA MUNICÍPIO. 

O programa conta com a participação de uma série ele instituições governamentais e não governamentais e com a articulação de 
Amigos da Terra - Programa Amazônia. As seguintes instituições já colaboraram para a implementação do projeto: 

23ª Brigada de Infantaria de Selva - Exército Brasileiro 
Centro de Estudos de Pneumologia - Clínica e Experimental ele Sào Paulo 
Comissào Executiva elo Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC 
Confederação Nacional da Agricultura - CNA 
Cooperativa de Assistência Técnica, Extensão Rural e Consultoria Agropecuária 
(COOPEAGRO) - Acre 
Empresa Brasileira Agropecuária - EivII3RAPA-Amazônia Oriental / CPATU 
Federação ela A~ricultura cio Pará 
Federação dos Orgã.os de Assistência Social e Educacional - FASE 
Federação cios Trabalhadores na Agricultura - Regional Sucleste/PA - FETAGRI 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará - FETAGRI 
Fundação Estadual ele Meio Ambiente - FEivIA (MT) 
Fundação Nacional de Saúde - FNS (Ministério da Saúde) 
Grupo de Trabalho Amazônico ! Regional do Acre - GTA 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - I13AMA 
(Ministério de Meio Ambiente) 
Instituto Centro de Vida - ICV (MT) 
Instituto de Meio Ambiente do Acre - LMAC 
Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia - IPAM 
Instituto do Homem e Meio Ambiente na Amazônia - IIVTAZON 
Instituto Socioarnbiental - ISA 
Laboratório Sócio-Agronômico do Tocantins - LASAT (PA) 
Organização dos Seringueiros ele Rondônia - OSR 
Parque Zoobotânico - Universidade Federal do Acre - UFAC (AC) 

Prefeitura Municipal de Acrelândia (AC) 
Prefeitura Municipal ele Alta Floresta (MT) 
Prefeitura Municipal de Carlinda (MT) 
Prefeitura Municipal de Guarantà elo Norte (MT) 
Prefeitura Municipal de Marabá (PA) 
Prefeitura Municipal de Matupá (M'F) 
Prefeitura Municipal ele Novo Mundo (IvIT) 
Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo (MT) 
Prefeitura Municipal de Rio Branco (AC) 
Prefeitura Municipal de Senador Guiomarcl (AC) 
Prefeitura Municipal de Xapuri (AC) 
Programa Pró-Arco - IBAIVIA 
Rádio AM Clube e FM 91 - Marabá 
Secretaria de Coordenação da Amazônia - SCA (Ministério de Meio Ambiente) 
Secretaria Estadual de Saúde (AC) 
Secretaria Executiva de Agricultura e Pecuária cio Acre - SEAP 
Secretaria Executiva de Assistência e Garantia da Produção do Acre - SE.ATER-GP 
Secretaria Estadual ela Produção - SEPRO (AC) ·· 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Senador Guiomard (AC) 
Serviço Nacional ele Aprendizagem Rural - SENAR - Adm. Regional cio Pará 
Sindicato dos Madeireiros de Marabá (PA) 
Sindicato dos Produtores Rurais ele Marabá 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá 
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NOS PRIMEIROS MESES DE IMPIBMENTAÇ;\O DO PROGRAMA JÁ FORAM ATINGIDAS - COM 

MATERIAIS DE INFORMAÇÃO E OUTRAS INICIATNAS - MAIS DE 50 MIL B\MÚJAS DAS ÁREAS 

RURAIS DOS MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS. APROXIMADAMENTE 3 MIL TÉCNICOS, LIDE 

RANÇAS E PROPRIETÁRIOS PARTICIPAR.\M DE 24 CURSOS DE TREINAMENTO NA PRE 

VENÇÃO. MAIS DE 40 INSTITUIÇÕES, ASSOCIAÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS 

ASSUMIRAM ALGUM PAPFJ, ATIVO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA. 

JÁ FOI DESENVOLVIDA UMA SÉRIE DE AÇÕES ESPECÍFICAS, A SABER: 

~ 
~ 

+ 

Ações no âmbito da educação formal de jovens adultos e de crianças 
nas escolas, assim como integradas em programas de alfabenzação 
rural com pequenos agricultores e assentados . 

Treinamento para os diversos segmentos da sociedade local, incluindo 
técnicas de manejo de pastagem e alternativas ao uso do fogo, práticas 
agroflorestais com o uso de perenes que desestimulam o uso do fogo, 
técnicas de controle da queimada e mobilização comunitária . 

Ações de conscientização e comunicação - seja da população rural que 
urbana - com uso de estações de rádio local (AM e FM), outdoors em 
locais estratégicos, materiais de divulgação como camisetas e bonés. 

Produção e circulação de materiais de informação dirigidos a diversos 
públicos, incluindo calendários para pequenos agricultores, cartilhas 
de formação para técnicos extensionistas ou da saúde, subsídios jurídi 
cos para tomadores de decisão e administradores de órgãos públicos. 

Negociação de protocolos municipais sobre fogo, instrumentos de 
acordo voluntário assinados pelos representantes dos diversos setores 
da sociedade do município, com compromissos sobre uso, limitação e 
controle do fogo. Os protocolos são definidos através de processos par 
ticipativos e audiências públicas. 

formação para médicos, enfermeiros e agentes de saúde comunitários 
sobre o tratamento de doenças respiratórias, tanto de crianças quanto 
de adultos. Equipamento de hospitais, postos de saúde e agentes com 
nebulízadores, espaçadorcs e broncodilatadores. 

Instalação de rádios transmissores em SSB com licença do Ministério das 
Comunicações, alimentados com placas solares, no âmbito do projeto Rádio 
Amazônia. Em particular, estão sendo criados sistemas de prevenção e 1110- 
nítoramento em áreas crítícas, como o Parque Indígena do Xingu, algumas 
reservas extrativistas e algumas regiões do Estado do Acre. 


