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ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 860, DE 9 DE JULHO DE 
2018, publicada pela Unidade de Controle Interno (Marcelino De 

Fáveri) em 20/08/2018, no Jornal da AMM, no site 

https://diariomunicipal.org/mt/amm/edicoes/, Edição nº 3.046 – 
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LEI MUNICIPAL Nº 724, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013. 
 

 

 

 

 

Dispõe sobre a proibição do uso de pulverização 

aérea de agrotóxico em torno das cidades do 

Município de São Félix do Araguaia - MT e dá 

outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais e conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei. 

 

Art. 1º Fica proibido no Município de São Félix do Araguaia – MT, o uso de 

pulverização aérea de agrotóxicos em torno da cidade, agrovilas, povoados, escolas 

rurais. 
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Parágrafo único. A distância para a aplicação de agrotóxicos por meio de 

aeronave fica restrita a uma distância de 2.000 (dois) mil metros. 

Parágrafo único – A distância para a aplicação de agrotóxicos por meio de 

aeronave fica restrita a uma distância de 4.000 (quatro) mil metros. [Redação dada 
pela Lei Ordinária Municipal nº 860, de 9 de julho de 2018] 

 

Art. 2º As empresas que fazem o uso de pulverização aérea terão que obedecer 

ao horário e as condições climáticas e a posição do vento antes de efetuarem a 

pulverização. 

 

Art. 2º - As empresas que fazem o uso de pulverização aérea terão que 

obedecer ao horário matutino e as condições climáticas e a posição do vento antes de 

efetuarem a pulverização. [Redação dada pela Lei Ordinária Municipal nº 860, de 9 de 
julho de 2018] 

 

Parágrafo único – Fica obrigatoriamente proibido o trafego aéreo no perímetro 

da cidade quando da aplicação de pulverização. [Parágrafo único incluído pela Lei 
Ordinária Municipal nº 860, de 9 de julho de 2018] 

 

Art. 3º As empresas prestadoras de serviços de aplicação aérea ou terrestre 

estabelecidas no Município ou que aqui atuem em caráter eventual nas épocas de 

aplicação estarão obrigadas ao cumprimento desta lei; 

 

Art. 4º Caberá à Secretaria Municipal de Turismo e do Meio Ambiente a 

fiscalização para o efetivo cumprimento desta lei; 

 

Parágrafo 1º A fiscalização também poderá ser feita pelos órgãos estaduais e 

federais pertinentes, incluindo-se e a Brigada Militar. 

 

Parágrafo 2º Os fiscais do Município, por iniciativa própria ou em caso de 

denúncia, farão vistorias nas empresas que prestam serviços de aplicação de 

agrotóxicos e nos agricultores. 

 

Art. 5º O não cumprimento desta lei sujeitará o infrator às seguintes 

penalidades: 

I-    Apreensão da Aeronave e multa de 10.000 UPF/MT; 
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II-   Em caso de reincidência será aplicada multa em dobro 

III- As empresas prestadoras de serviço, nessa área, em caso de duas 

reincidências estarão sujeitas à cassação de alvará de funcionamento. 

 

Art. 6º Os valores arrecadados com as multas destinar-se-ão ao Fundo 

Municipal do Meio Ambiente. 

 

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 
 


