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LEI N.!! 122/2003 DE 19 DE SETEMBRODE2003

LEI AMBIENTAL DO
,

MUNICIPIO DE
PASTOS BONS

SETEMBRO/2003



Lei Ambiental do Municipio de Pastos Bons.

Dispoe sobre a Politica de Prote<;:ao, do eontrole e da
Con'serva<;:ao d~ Meio Ambient~ e dci Melhotiti da Qualidade de
Vida no Municipio de Pastos Bons.

0'

o Prefei to Municipal de Pastos Bons, no exercicio de suas
atribui<;:oes,faz saber que a Camara de Vereadores aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO I
DA POLITICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CAPiTULO I
OOS PRINCiPIOS FUNDAMEN'rAIS

Art. 1° Esta Lei regula os direitos e obriga<;:oes
concernentes a prote<;:ao,controle, conserva<;:aoe recupera<;ao
do meio ambiente no Municipio de Pastos Bons, integrando-o ao
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.

Art. 2° A politica do meio ambiente do Municipio,
respeitadas as competencias da Uniao e do Estado, objetiva
manter 0 meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uSa
cornum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, irnpondo-
se ao Poder Publico e a coletividade, 0 dever de promover sua
prote<;ao, controle, conserva<;ao e recupera<;ao para as
presentes e futuras gera<;:oes.

Art. 3° Para elabora<;:ao, implementa<;ao e acompanhamento
critico da politica de meio ambiente do Municipio serao
observados os seguintes principios fundamentais:

I multidisciplinaridade
ambientaisi

no trato das questoes

II - participa<;:aocomunitariai

III - compatibiliza<;:aocom as politicas do meio ambiente
nacional e estaduali

IV - unidade na politica e na sua gestao, sem prejuizo
da descentraliza<;:aodas a<;oesi

V compatibiliza<;ao entre as politicas setoriais e
dernais a<;oesi
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VI continuidade, no tempo e no espa<;o, das a<;6es
basicas de gestao ambientali

VII - estabelecimento de diretrizes especificas para 0
0-gerenciamento dos recursos hidricos do Municipio,

atraves de uma politica complementar as politicas
nacional e estadual de recursos hidricos e de pIanos de
uso e ocupa<;ao das bacias hidrograficas;

VIII - prevalencia do interesse publico;

IX - a obrigatoriedade de repara<;ao do dano ambiental
independente de outras san<;oes civis ou penais;

X - ado<;ao de licenciamento e da avalia<;ao de impactos
ambientais de empreendimentos como medidas preventivas;

XI - educa<;ao ambientali

XII fiscaliza<;ao permanente para ado<;ao de medidas
corretivas e punitivas.

CAPI'l'OLO II
DA Ca.fPETENCIA E DA Ac;Ao DO MUNICIPIO

Art. 40 - Ao Municipio de Pastos Bons, no exercicio de sua
competencia, incumbe mobilizar e coordenar suas a<;oes e
recursos humanos, financeiros, materiais, tecnicos e
cientificos, bern como a participa<;ao da popula<;ao, na
consecu<;ao dos objetivos e interesses estabelecidos nesta
Lei, devendo:

I planejar e desenvolver a<;oes
promo<;ao, prote<;ao, conserva<;ao,
recupera<;ao, restaura<;ao, repara<;ao,
melhoria da qualidade arnbiental;

de autoriza<;ao,
preserva<;ao,

vigilancia e

II - elaborar e implementar a Legisla<;ao que trata do
Plano Diretor, do zoneamento, uso e ocupa<;ao do solo;

III - definir areas prioritarias de a<;oes governamentais
relativas ao meio ambiente, visando a preserva<;ao e
melhoria da qualidade ambiental e do equilibrio
eco16gicoi



IV identificar, criar
conserva~ao e de outras
mananciais, ecossistemas
recursos geneticos e
ecol6gicos, estabelecendo

e administrar unidades de
areas para a prote~ao de
naturais, flora e fauna,

outros bens e· interesses
norma~ de sua competencia a

serem observadas nestas'areas;
Q'

V - estabelecer diretrizes especificas para
de mananciais hidricos, atraves de pIanos
ocupa~ao de areas de drenagem de bacias e
hidrograficas;

a prote~ao
de uso e
sub-bacias

VI - conceder licen~as, autoriza~oes e fixar limita~oes
administrativas relativas ao meio ambiente;

VII - promover a conscientiza~ao publica para a prote~ao
do meio ambiente e educa~ao ambiental como processo
permanente, integrado ernul tidisciplinar, em todos os
niveis de ensino;

VIII - firmar convenio com 6rgaos publicos ou privados,
visando a coopera~ao tecnica, cientifica e
administrativa nas atividades de prote~ao ao meio
ambiente.

CAPITULO III
DA ESTRUTURA

~

rt 5.° - A estrutura da Politica Municipal do Meio Ambiente
forrnada pelo conjunto de 6rgaos e entidades publicas e

rivadas integrados para a conserva~ao, defesa, melhoria,
ecupera~ao, controle do rneioambiente e para 0 usa adequado

dos recursos ambientais do Municipio, consoante 0 disposto
nesta Lei.

Art 6.° - A estrutura executiva da Politica Municipal do Meio
Ambiente, observado 0 disposto da Lei Organica do Municipio
de Pastos Bons, terna sua forrna~ao:

I - 6rgao Municipal de Meio Ambiente - OMMA, 6rgao de
coordena~ao, controle e execu~ao da politica ambiental;

II Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
COMDEMA, 6rgao colegiado e de carater consultivo e
deliberativo da politica ambiental;

III - Organiza~oes nao governarnentais- ONG's, e outras
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entidades da sociedade civil que tenham. a questao
ambiental entre seus objetivosi

IV - Institui<;oes de ensinG publi~as ou privadas nos
cursos correlatos ao m~io ambiente.

Q'

Art 7.° - Compete ao Orgao Municipal do Meio Ambiente - OMMA:

I - auxiliar no planejamento das politicas publicas do
Municipio;

II - controlar, monitorar e avaliar os recursos naturais
do Municipio;

III realizar 0 controle e 0 monitoramento das
atividades produtivas e dos prestadores de servi<;os,
quando potencial ou efetivamente degradadores do meio
ambiente, no ambito de sua competenciai

IV - manifestar-se sobre estudos e pareceres tecnicos a
respeito das questoes de interesse ambiental para a
popula<;ao do Municipio;

V - promover a educacao ambiental;

VI articular-se com orgaos federais, estaduais,
municipais, internacionais e organizacoes nao
governamentais - ONG's, para a execucao coordenada e a
obtencao de financiamentos para a implantacao de
programas relativos a conserva<;ao e recuperacao dos
recursos ambientais, naturais ou naoi

VII executar
administracao;

atribuidas pelaatividades correlatas

VIII apoiar
sociedade civil
seus objetivos;

iniciativa
a questao

privada
ambiental

projetos de
que tenham

ou de
entre

IX prop~r a criacao e 0 manejo de unidades de
conservacao, atraves de plano diretor proprio;

X - recomendar ao COMDEMA normas, criterios,
padroes, limites, indices e metodos para
recursos ambientais do Municipio;

parametros,
o uso dos

XI - licenciar as atividades realizadas no municipio
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que causem, ou que
qualidade de vida da
ambiental do Municipio;

possaro causar,
populac;ao e/ou

desconforto a
ao equilibrio

XII fixar as diret.rizes ambientais basicas para a
0'

elaborac;ao de projetos de parcelaroento do solo urbano;

XIII - dar apoio tecnico e administrativo ao COMDEMAi

XIV firmar convenlO com· a GEMARH e IBAMA, para
autorizac;ao de expedi<;ao de licenc;a ambiental no
territ6rio municipal dentro de sua competencia.

Art. 8° - 0 Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA,
tern como objetivo, assessorar, estudar e deliberar, no ambito
de sua competencia, sobre os recursos e processos
administrativos, normas e padroes relativos ao meio ambiente,
compete ainda:

I - formular as diretrizes para a politica municipal do
meio ambiente, inclusive para atividades prioritarias de
ac;ao do municipio em rela<;ao a protec;ao e conservac;ao do
meio ambientei

II prop~r normas legais, procedimentos e ac;oes,
visando a defesa, conservac;ao, recuperac;ao e melhoria da
qualidade ambiental do municipio, observada a legislac;ao
federal, estadual e municipal pertinente;

III - exercer a ac;ao fiscalizadora de observancia aos
artigos sobre 0 meio ambiente contidos na Lei Organica
Municipal e na legislac;ao a que se refere 0 item
anterior;

IV - obter e repassar informa<;6es e subsidios tecnicos
relativos· ao desenvolvimento ambiental aos 6rgaos
publicos, entidades publicas e privadas e a comunidade
em geral;

V - atuar no sentido da conscientizac;ao publica para 0
desenvolvimento ambiental promovendo a educac;ao
ambiental formal e informal, com enfase nos problemas do
municipio;

VI - subsidiar 0 Ministerio Publico no exercicio de suas
c~mpetencias para a protec;ao do meio ambiente previstas
na Constitui<;ao Federal de 1988;



VII - solicitar aos orgaos competentes 0 suporte tecnico
complementar as a<;::oesexecutivas do municipio na area
9.mbiental; .. .

VIII prop~r a celebra'<;:aoo.de convenios, contratos e
acordos com entidades publicas e privadas de pesquisas e
de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental;

IX - opinar, previamente, sobre os aspectos ambientais
de politicas, planos e programas governamentais que
possam interferir na qualidade ambiental do municipio;

X apresentar anualmente proposta or<;::amentaria ao
Executivo Municipal, inerente ao seu funcionamento;

XI identificar e informar a comunidade
publicos competentes, federal, estadual
sobre a existencia de areas degradadas ou
degrada<;::ao;

e aos orgaos
e municipal,
amea<;::adasde

XII - opinar sobre a realiza<;::aode estudo alternativo
sobre as possiveis conseqUencias ambientais de projetos
publicos ou privados, requisitando das entidades
envolvidas as informa<;::oes necessarias ao exame da
materia, visando a compatibiliza<;::aodo desenvolvimento
econ6mico com a prote<;::aoambiental;

XI II - acompanhar 0 controle permanente das atividades
degradadoras e poluidoras, de modo a compatibiliza-las
com as normas e padroes ambientais vigentes, denunciando
qualquer altera<;::aoque promova impacto ambiental ou
desequilibrio ecologico;

XIV receber
diligenciando no
orgaos federais,
sugerindo ao
cabiveis;

denuncias feitas pela popula<;::ao,
sentido de sua apura<;::aojunto aos

estaduais e municipais responsaveis e
Prefeito Municipal as providencias

XV acionar os orgaos competentes para localizar,
reconhecer, mapear e cadastrar os recursos naturais
existentes no Municipio, para 0 controle das a<;::oes
capazes de afetar ou destruir 0 meio ambiente;

XVI opinar nos
parcelamento do

estudos sobre o uso,
posturas

ocupa<;::aoe
municipais,solo urbano,



visando a adequaQao das exigencias do meio ambiente, ao
desenvolvimento do municipio;

XVII opinar quando solicitado sobre a emissao de
alvaras de localizac;ao e funcionamento no ambito
municipal das atividades potencialmente poluidoras e
degradadoras;

XVIII orientar 0 Poder Executivo Municipal sobre 0

exercicio do poder de policia administrativa no que
concerne a fiscalizac;ao e aos casos de infrac;ao a
legislaQao ambiental;

XIX deliberar sobre a
Publicas, quando for 0 caso,
comunidade nos processos de
potencialmente poluidoras;

realizac;ao de Audiencias
visando a participaQao da
instalac;ao de atividades

XX propor ao Executivo Municipal a instituiQao de
Unidades de Conservac;aovisando a protec;aode sitios de
beleza excepcional, mananciais, patrimonio hist6rico,
artistico, arqueol6gico, paleontol6gico, espeleo16gico e
areas representativas de ecossistemas destinados a
realizaQao de pesquisas basicas e aplicadas de ecologia;

XXI responder a consulta sobre materia de sua
competencia;

XXII - decidir, juntamente com 0 orgao executive de meio
ambiente, sobre a aplicac;ao dos recursos provenientes do
Fundo Municipal de Meio Ambiente;

XXIII - acompanhar as reunioes das Camaras Tecnicas em
assuntos de interesse do Municipio.

XXIV - 0 CONDEMA, tera uma diretoria eleita dentre os
seus membros, composta de urn Presidente, urn Vice-
Presidente, 1° e 2° Secretarios, 1° e 2° Tesoureiros.

§ 1.0 - Os membro do CONDEMA serao indicados ou eleitos por
entidades, com mandatos de 02 (dois) anos, podendo ser
reeleitos, antes de 60 (sessenta) dias do final de cada
mandato, conforme regras e normas estabelecidas no Regimento
Interno do CONDEMA.

§ 2.0 - 0 COMDEMA sera composto, de
representantes do poder publico e

forma paritaria, por
da sociedade civiI



organizada, a saber:

I - Representantes do Poder fublico;

a)um titular do 6rgao executive municipal de meio
ambiente;
b)urn representante do Poder Legislativo Municipal
designado pelos vereadores;
c)um representante do Mini~terio Publico do Estado;
d)os titulares dos 6rgaos do executivo municipal abaixo
mencionados:
d.1)6rgao municip~l de saude publica ou a<;ao social;
d.2)6rgao municipal de obras publicas ou servi<;os
urbanos.
e) dois representantes de Institui<;oes publicas de
ensino, comprometidas com a questao ambiental.

II - Representantes da Sociedade Civil:

a)dois representantes
sociedade, tais como:
Industria, Clubes de
comprometidas com
blum representante de
objetivo de defesa dos
atua<;aono municipio;
c)dois representantes de entidades civis criadas com
finalidade de defesa da qualidade do meio ambiente, com
atua<;aono ambito do municipio;
d)dois representantes de Faculdades e/ou Escolas que
atuem no Municipio e/ou representantes de f6rum da
sociedade civil local comprometido corn a questao
ambiental.
e)dois representantes das igrejas: urnda cat6lica e urn
da protestante.

de setores organizados da
Associa<;ao do Comercio, da

Serviyo, Sindicatos e pessoas
a questao arnbiental;

entidade civil criada com 0
interesses dos moradores, com

CAPiTULO V
FONDO MUNICIPAL DO MEIO AHBIENTE

Art. go 0 Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA), de
acordo com esta Lei ternpor objetivo arrecadar e rnovirnentar
recursos de interesse ambiental.

Art. 10
Ambiente:

Constituem receitas do Fundo Municipal do Meio



II - arrecada9ao de multas previstas em lei;

III - contribui<;6es,
Estado, do Municipio
empresas publicas,
funda<;6es;

subven<;6e,se au~ilios da Uniao, do
e de suas respecti vas autarquias,
sociedades de economia mista e

IV - as resultantes de convenlOS, contratos e cons6rcios
celebrados entre 0 Municipio e insti tui<;6es publicas e
privadas, cuja execu<;i'ioseja de competencia do 6rgao
Municipal do Melo Ambiente, observadas as obriga<;oes
contidas nos respectivos instrumentos;

v - as resul tantes de doa<;6es que venham a receber de
pessoas fisicas e juridicas ou de organismos publicos e
privados, nacionais e internacionais;

VI - rendimento de qualquer natureza que venha a auferir
como remunera<;ao decorrente de aplica<;ao do seu
patrimonio.

§ 1.0 - 0 dirigente do 6rgao Municipal do Meio Ambiente sera
o gestor do fundo, cabendo-lhe aplicar os recurs os de acordo
com 0 planejamento do projeto, ap6s previa consulta ao
COMDEMA.

§ 2.0 - Sob pena de responsabilidade, nos meses de julho e de
janeiro de cada ano, 0 gestor do Fundo encaminhara presta<;ao
de contas a Camara Municipal, acompanhada de balancetes e de
c6pias dos docUITlentosutilizados no periodo.

CAPITtrr.O VI
DOS INSTRUMENTOS

Art 11 - A aplicac;ao da Politica do Meio Ambiente rege-se
pelos seguintes instrumentos:

I - zoneamento ambiental, uso e ocupa<;ao do solo;

II - cria<;ao de espa<;os territoriais protegidos;

III estabelecimentos de de qualidadepadr6es
ambiental;

IV - licenciamento ambiental;

V - auditoria ambiental;



VI - monitoramento ambiental;

VII sistema municipal de informa~6es e cadastros
ambientais;

VIII - fundo municipal do meio ambientei

IX - educa~ao ambiental e Plano de Manejo;

X- Plano Diretor do Municipio.

TITULO II
DA APLICAcAO DA POLITICA DO MEIO AMBIENTE

CAPITULO I
DO ZONEAMENTO AMBIENTAL

Art. 12 - 0 zoneamento ambiental consiste na defini~ao de
areas do territ6rio do Municipio, a fim de regulamentar
atividades berncomo definir a~6es para a prote~ao e melhoria
da qualidade do ambiente, considerando as caracterlsticas ou
atributos das areas.

Art. 13 - As zonas ambientais do Municipio sao:

I - Zonas de Unidades de Conserva~ao;

II - Zonas de Prote~ao Ambiental;

III - Zonas de Prote~ao Paisagistica;

IV - Zonas de Recupera~ao Ambiental;

V - Zonas de Controle Especial.

CAPITULO II
DOS ESPA~OSTERRITORIAIS PROTEGIDOS

Art. 14 - Espa~os territoriais protegidos, sujeitos a regime
juridico especial, definidos neste capitulo, sendo 0
Municipio responsavel pela sua delimita~ao, quando nao
definidos em Lei.

Art. 15 - Os espa~os territoriais protegidos sao:



I - as areas de preserva~ao permanente;

II - as unidades de conservacao;

III - as areas verdes publicas e privadas de relevante
interesse ambiental;

IV - as areas de uso regulamentado.

Paragrafo Unico- Constara no ato do Poder Publico a que se
refere 0 caput deste artigo, diretrizes para regulariza~ao
f~ndiaria, demarcacao e fiscaliza~ao adequada, bem como a
indicacao da respectiva area do entorno.

Art. 16 - Sao consideradas areas de preserva~ao permanente
pelo s6 efeito desta Lei:

I a cobertura vegetal que contribui para a
estabilidade das encostas sujeitas a erosao e ao
deslizamento;

II as nascentes, as matas ciliares e as faixas
marginais de prote~ao das aguas superficiais;

III - as areas que abriguem exemplares raros, amea~ados
de extin~ao ou insuficientemente conhecidos da flora e
da fauna, bem como aquelas que servem de pouso, abrigo
ou reprodu~ao de esp~cies migrat6rias;

IV - setores especiais de fundo de vale, definidos pelo
plano diretor municipal;

V- as areas de influencia do Parque do Parque do Mirador
e seus Ecossistemas, APA de Sao Bento, os Cerrados
Caducif6lios, os Buritizais, as Aroeiras, 0 Pequi, 0

Bacuri, a Bacaba, as Veredas, os Olhos d'agua, as
Nascentes, os Mananciais, a Vegeta~ao Ciliar, dentre
outros;

VI - as demais areas declaradas por Lei.

Art. 17 - As Unidades de Conserva~ao sao criadas por ato do
roder Publico, observadas as categorias de Sitios Ecol6gicos
¢ie Relevancia Cultural elencadas na Resolucao do CONAMA nO
b11 de 03 de dezembro de 1987 ou outra que venha substitui-
la.



CAPITULO III
DOS PADROES DE EMISSAO E DE QUAL IDADE AMBIENTAL

Art. 18 - Os padroes de qualidad~.ambiental sao os valores de
concentracoes maximas toleraveis no ambiente para cada
poluente, de modo a resguardar a saude humana, a flora, a
fauna, as atividades economicas e 0 meio ambiente em geral.

§ 1° Os padroes de qualidade arnbiental deverao ser
expressos, quantitativamente, indicando as concentrac;oes
maximas de poluentes toleraveis em determinados ambientes,
devendo ser respeitados os indicadores ambientais de
condic;oesde auto-depuracao do corpo receptor.

§ 2° Os padroes de qualidade ambiental incluirao, entre
outros, a qualidade do ar, das aguas, do solo e a emissao de
ruidoso

Art. 19 - Os padroes de emissao e de qualidade ambiental sao
aqueles estabelecidos pelos Poderes Publicos Estadual e
Federal, podendo 0 COMDEMA estabelecer padroes mais
restritivos ou acrescentar padroes para parametros nao
fixados pelos 6rgaos Estadual e Federal.

CAPITULO IV
DA AVALIAcAO DO IMPACTO AMBIENTAL

Art. 20
impacto
fisicas,
qualquer
afetem:

Para efeitos desta Lei Ambiental, considera-se
ambiental qualquer alterac;ao das propriedades
quimicas e bio16gicas do meio ambiente, causada por
atividade humana que, direta ou indiretamente,

I - a saude, a seguranc;ae 0 bem-estar da populacao;

II - as atividades sociais e economicas;

III - a biota;

IV as condicoes esteticas e sanitarias do meio
ambiente;

V - a qualidade e quantidade dos recursos ambientais;

VI - os costumes, a cultura e as formas de sobrevivencia



das populac;:oes.

Art. 21 - A exigencia do EIA/RlMA para 0 licenciamento de
atividade potencial ou efetivamente degradadora do meio
ambiente no Municipio de Pastos Bons sera feita pela 6rgao
Municipal de Meio Ambiente I quando" nao competi r ao Estado nem
a Uniao.

Paragrafo unico - 0 OMMA, verificando que a atividade ou 0

empreendimento nao e potencialmente causador de significativa
degradac;:ao do meio arnbiente, definira os estudos ambientais
pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.

Art. 22 0 Municipio de Pastos Bons basear-se-a nos
Icriterios estabelecidos pela Resoluc;:ao CONAMA 001 de 23 de
Ijaneiro de 1986 ou outra que a substitua.

CAPITULO V
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 23 - Para efeitos desta Lei Ambiental, entende-se por:

I licenciamento arnbiental como 0 procedimento
administrativo pelo qual 0 OMMA licencia a instalac;:ao,
ampliac;:ao e a operac;:aode empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva
ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradac;:ao ambiental,
considerando as disposic;:6es legais e regulamentares e as
normas aplicaveis ao caso.

II licenc;:aambiental como 0 ato administrativo pelo
qual 0 OMMA, estabelece as condic;:oes, restric;:oes e
medidas de controle arnbiental que deverao ser obedecidas
pelo empreendedor, pessoa fisica ou juridica, para
localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou
atividades utilizadoras dos recursos ambientais
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradac;:aoambiental;

III - estudos ambientais sao todos e quaisquer estudos
relativos aos aspectos ambientais relacionados a
localizac;:ao, instalac;:ao,e ampliac;:aode uma atividade ou
empreendimento apresentado como subsidio para a analise
da licenc;:a requerida, tais como relat6rio ambiental,



plano e projeto de controle ambiental,
ambiental preliminar, diagnostico ambiental,
manejo, plano de recupera~ao de area degradada
preliminar de risco.

relat6rio
plano de
e analise

Art. 24 - A localiza~ao, construc;:ao,instala~ao, amplia~ao,
modificac;:ao e operac;:ao de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos
capazes, sob qualquer forma, de causar degradac;:aoambiental
de impacto local, dependerao de previo licenciamento do OMMA,
sem prejuizo de outras licenc;:aslegalmente exigiveis, ouvidos
os orgao competentes da Uniao e do Estado.
Paragrafo unico Podera tambem sofrer licenciamento pelo
OMMA as atividades que the forem delegadas pelo Estado por
instrumento legal ou convenio.

Art. 25 - 0 OMMA, no exercicio de acordo com a Resoluc;:ao
CONAMA nOs 237/97 e 289/01, expedira as seguintes licenc;:as:

I - licen~a previa (LP);

II - licen~a de instalac;:ao(LI);

III - licenc;:ade operac;:ao(LO)

Paragrafo
expedidas
natureza,
atividade.

unico As licen~as ambientais poderao ser
isolada ou sucessivamente, de acordo com a
caracteristica e fase do empreendimento ou

Art. 26 - Os estudos necessarios ao processo de licenciamento
deverao ser realizados por profissionais legalmente
habilitados as despesas do empreendedor.

Paragrafo unico 0 empreendedor e os profissionais que
subscrevem os estudos previstos no caput deste artigo serao
responsaveis pelas informac;:oesapresentadas, sujeitando-se as
sanc;:oesadministrativas, civis e penais.

Art. 27 0 OMMA definira, se necessario, procedimentos
especificos para as licen~as ambientais, observadas a
natureza, caracteristica e peculiaridades da atividade ou
empreendimento e, ainda, a compatibilizac;:aodo processo de
licenciamento com as etapas de planejamento, implantac;:aoe
opera~ao.



Art. 28 - 0 custo de analise para a obten<;a6 da licen<;a
ambiental devera ser estabelecido por dispositivo legal
visando 0 ressarcimento, pelo empreendedor, das despesas
realizadas pelo OMMA.

Paragrafo tinico
planilha de custos
analise da licen<;a.

Facultar-se-a ao empreendedor acesso
realizado pelo 6rgao ambiental para

a
a

CAPiTULO VI
DA FISCALIZACAo E 00 CONTROLE DAS FONTES

POLUIDORAS E DA DEGRADAc;AO AMBIENTAL

Art. 29 - Fica proibida a ernissao ou lan<;amento de poluentes,
direta ou indiretamente, nos recursos ambientais, assim como
sua degrada<;ao.

Art. 30 - As fontes poluidoras, quando de sua constru<;ao,
instala<;ao, amplia<;ao e funcionamento, deverao
obrigatoriamente, atraves de seus representantes legais,
submeter-se a licenciamento previo por parte do Executi vo
Municipal, quando serao avaliados seus impactos sobre 0 meio
ambiente.

Paragrafo tinico 0 Executivo Municipal, em especial a
Secretaria Municipal de Obras, somente expedira Alvara de
Localiza<;ao e Licen<;a de Funcionamento, ou quaisquer outras
licen<;as relacionadas corn 0 funcionarnento de fontes
poluidoras, ap6s parecer tecnico favoravel do 6rgao Municipal
de Meio Ambiente;

Art. 31 - As fontes poluidoras fixas, ja em funcionamento ou
implanta<;ao a epoca de promulga<;ao desta Lei, ficam obrigadas
a registrar-se no 6rgao Municipal de Meio Ambiente, com
vistas ao seu enquadrarnento ao estabelecido nesta Lei e sua
regulamenta<;ao.

Art. 32 - Aos seus tecnicos e aos agentes credenciados pelo
6rgao Municipal de Meio Ambiente para a fiscaliza<;ao do
cumprimento dos dispositivos desta Lei sera franqueada a
entrada nas dependencias das fontes poluidoras localizadas ou
a se instalarem no municipio, onde poderao permanecer pelo
tempo que se fizer necessario.

Art. 33 - 0 6rgao Municipal de Meio Ambiente podera, a seu
criterio, determinar as fontes poluidoras, com onus para



elas, a execu~ao de medi~oes dos niveis e das concentra~oes
de suas emissoes e lan~amentos de poluentes nos recursos
ambientais.

Paragrafo unico - As medi~6es", de que trata este artigo,
poderao ser executadas pelas pr6prias fontes poluidoras ou
por empresas do ramo, de reconhecida idoneidade e capacidade
tecnicas, sempre com acompanhamento de tecnico ou agente
credenciado pela 6rgao Municipal de Meio Ambiente.

CAPITULO VII
DO MONITORAMENTO AMBIENTAL

Art. 34 Monitoramento ambiental e 0
qualidade e disponibilidade dos recursos
objetivo de:

acompanhamento da
ambientais, com 0

I aferir 0 atendimento aos padroes de qualidade
ambiental e aos padroes de emissao;
II controlar 0 usa e a explora~ao de recursos
ambientais;

III avaliar os efeitos de
programas de gestao ambiental
econ6mico social;

pIanos, politicas e
e de desenvolvimento

IV - acompanhar 0 estagio populacional de especies de
fauna e flora, especialmente as amea~adas de extin~ao e
em extin~ao;

V - subsidiar medidas preventivas e a<;6es emergenciais
em casos de acidentes ou epis6dios criticos de polui<;ao;

VI - acompanhar e avaliar a recupera<;aode ecossistemas
ou areas degradadas.

CAPITULO VIII
DO CADASTRO

\
Art: 35 - Os 6rg~os e entidades ~o Sistema Municipal de Meio
Amblente manterao, de forma lntegrada, para efeito de
controle e forma<;aode banco de dados, cadastros atualizados
das obras, empreendimentos ou atividades, efetiva ou
potencialmente poluidores, das ocorrencias de interesse
ambiental, estudos e analises de natureza tecnica, bem como



dos produtores e transportadores de produtos agressi vos ao
meio ambiente e dos infratores da legisla<;ao ambiental.

§ 10 - A participa<;ao em concorrencia~ publi~as, de quaisquer
especies e a celebra<;ao de' cQntratos com a Administra<;ao
Municipal, direta ou indireta, bern como 0 aces so a beneficios
f~scais e credi tos oficiais a ~essoas ~isicas. ou juridicas
c ndenadas por atos de degrada<;;:aoao melo amblente, somente
s rao permitidos se 0 infrator condenado estiver
comprovadamente, mediante certidao, - em ordem com suas
obriga<;;:6esambientais, decorrentes da condena<;ao, ou tramite
de cumprimento conforme programa estabelecido pelo orgao
ambiental competente.

§ 20- 0 acesso a quaisquer creditos, beneficios e vantagens
oficiais, inclusive perante as institui<;6es financeiras, bern
como aos servi<;os prestados pela Administra<;ao Publica, a
titulo de estimulo e incenti vo, fica condicionado a
apresenta<;;:aode certidao negativa ambiental.

§ 30
- E dispensada a exigencia de apresenta<;ao da certidao

para obten<;ao de credito ou financiamento oficiais destinados

~

recupera<;ao do meio ambiente degradado desde que se fa<;a
rova de quita<;ao de multas ambientais e aprova<;ao do
espectivo projeto pelo orgao competente.

§ 40 Sera assegurado 0 aces so a informa<;;:6estecnicas de
interesse ambiental, sem preJulzo de procedimento seletivo
necessario a discrimina<;ao das informa<;6es para efeito de
divulga<;;:ao.

TITULO III
DO CONTROLE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

CAPITULO I
DA QUAL IDADE AMBIENTAL E DO CONTROLE DE POLUlcAO

trt. 36 - 0 lan<;amento no meio ambiente de qualquer forma de
rateria, energia, substancias, em qualquer estado fisico,
prejudiciais ao ar, ao solo, ao subsolo, as aguas, a fauna e
a flora devera obedecer as normas estabelecidas visando
reduzir, previamente:

I - os efeitos improprios, nocivos ou ofensivos a saude;

II - os efeitos inconvenientes, inoportunos ou inc6modos



ao bem-estar publico;

III - os efeitos danosos aos materiais, prejudiciais ao
uso e a seguranc;a da propriedade bern como ao
funcionamento normal das atiy,idades da coletividade.

Art. 37 - 0 Poder Executi vo, atraves do OMMA, na medida de
sua compet€mcia, tern 0 dever de determinar as medidas de
emergencia cabi veis a fim de evi tar epis6dios cri ticos de
poluic;ao do meio ambiente ou impedir sua continuidade, em
casos de grave ou iminente risco para a saude publica e ao
meio ambiente.

Paragrafo unico Em caso
periodo em que esse estiver
reduc;ao ou paralisac;ao de
abrangidas pela ocorrencia,
penalidades cabiveis.

de epis6dio cri tico e durante 0
em curso podera ser determinada a
quaisquer atividades nas areas
sem prejuizo da aplicac;ao das

CAPITULO II
DO AR

Art. 38 - Deverao ser respeitados, entre outros, os seguintes
procedimentos gerais para 0 controle de emissao de material
particulado:

I - na estocagem a cEm aberto de materiais que possam
gerar emissao por transporte e6lico:
a) umidade minima das pilhas superior a 10% ou,
preferencialmente, cobertura das superficies por
materiais ou sUbstancias selantes;
b) a arborizac;ao das areas circunvizinhas compativel com
a altura, de modo a reduzir a velocidade dos ventos
incidentes sobre as mesmas.

Art. 39 - Ficam vedadas:

I a queima ao
outras culturas
forma de limpeza

ar livre de restos de cultura
e pastagens, de terrenos, mesmo
e de quaisquer outros materiais;

e de
como

II a emissao de fumac;a preta, em qualquer tipo de
processo de combustao, exceto durante os 02 (dois)
primeiros minutos de operac;ao do equipamento;



I I I a emissao visivel de poeiras, nevoas e gases,
excetuando 0 vapor d'agua;

IV - a emissao de odores que possam criar incomodos a. .•popula~ao; •
0°

V - a emissao de poluentes.

Art. 40 - Sao vedadas a instala~ao e amplia~ao de atividades
que nao atendam as normas, criterios, diretrizes e padroes
estabelecidos por esta Lei.

I§ 1°- Todas as fontes de emissao existentes no Municipio
f=ieverao adequar-se ao disposto nesta Lei, nos prazos
estabelecidos pelo OMMA, nao podendo exceder 0 prazo maximo
de 24 (vinte e quatro) meses a partir da vigencia desta Lei.

§ 2°- 0 OMMA podera reduzir este prazo nos casos em que os
niveis de emissao ou os incomodos causados a popula~ao sejam
significativos.

§ 3°- 0 OMMA podera ampliar os prazos por motivos alheios aos
interessados desde que devidamente justificado.

Art. 41 - 0 OMMA procedera a elabora~ao peri6dica de proposta
de revisao dos limites de emissao previstos nesta Lei
Ambiental, sujeito a aprecia~ao do COMDEMA, de forma a
incluir outras substancias e adequa-los aos avan~os das
tecnologias de processo industrial e controle da polui~ao.

CAPiTULO III
DA AGUA

Art. 42 - A Politica Municipal do Controle de Polui~ao das
Aguas sera executada pelo OMMA em consonancia com a Lei 9.433
de 1997, que estabelece a Politica de Recursos Hidricos, que
ternpor objetivo:

I - proteger a saude, 0 bem-estar e a qualidade de vida
da popula~ao.

,Art. 43 - As diretrizes desta Lei, aplicam-se a lancamentos
kie quaisquer efluentes liquidos provenientes de atividades
efetiva e potencialmente poluidoras instaladas no Municipio
Ide Pastos Bons, em aguas interiores, superficiais ou
subterraneas, diretamente ou atraves de quaisquer meios de



lan~amentos, ineluindo redes de coleta e emissarios.

Art. 44 - Os criterios e padroes estabelecidos em legisla~ao
deverao ser atendidos, tambem, por etapa~ ou areas
especificas do proc~sso de produ~ao;ou gerh~ao de efluentes,
de forma a impedir a sua dilui~aoo.e assegurar a redu~ao das
~argas poluidoras totais.

krt. 45 - Os lan~amentos de efluentes liquidos nao poderao
conferir aos corpos receptores caracteristicas em desacordo
com os criterios e padroes de qualidade de agua em vigor, ou
que criem obstaculos ao transito de especies migrat6rias.

Art. 46 - As atividades efetivas ou potencialmente poluidoras
e de capta~ao, implementarao programas de monitoramento de
efluentes e da qualidade ambiental em suas areas de
influencia, previamente estabelecidos ou aprovados pelo OMMA
e pelo Depto de Aguas ou eompanhia de agua.

CAPITULO IV
DO SOLO

~rt. 47 - Na analise de projetos de oeupa~ao, usa e
parcelamento do solo, 0 OMMA devera manifestar-se em rela~ao
aos aspectos de prote~ao do solo, da fauna, da cobertura
vegetal e das aguas superficiais, subterraneas, fluentes,
emergentes e reservadas, sempre que os projetos:

I - tenham interferencia sobre reservas de areas verdes,
e prote~ao de interesses paisagistico e eco16gico;

II - exijam sistemas especiais de abasteeimento de agua
e coleta, tratamento e disposi~ao final de esgoto e
residuos s61idos;

III apresentem problemas relacionados a viabilidade
geoteeniea.

baragrafo tinieo.Sera respeitado 0 Plano Diretor do MunicipiobU outros instrumentos de controle em conjunto com esta Lei
quanto a porcentagem de areas verdes.

Art. 48 - A disposi~ao de quaisquer residuos no solo, sejam
liquidos, gasosos ou s61idos, s6 sera permitida mediante
eomprova~ao de sua degradabilidade e da capacidade do solo de
autodepurar-se levando-se em conta os seguintes aspectos:



I - capacidade de percolayao;

II garahtia de nao c~ntaminayao dos aquiferos
subterraneos;

o·

III - limitayao e controle da area afetada;

IV - reversibilidade dos efeitos negativos.

Paragrafo Unico Os proprietarios
deverao recupera-las respeitados os
tecnicos aprovados pelo OMMA.

de areas
prazos e

degradadas
criterios

CAPiTULO V
DOS REsmuos URBANOS

Art. 49 - 0 Poder Executivo Municipal, atraves do 6rgao do
Meio Ambiente e 0 6rgao responsavel por todos os programas
publicos voltados a Coleta de Residuos S61idos Urbanos.

Art. 50 E
particulares,
autorizados.

proibido
salvo se

a Coleta de Residuos Urbanos
conveniados com 0 OMMA ou por

por
ela

Art. 51 - A coleta e destina<;ao final dos residuos deverao
obedecer as normas estabelecidas pela Associayao Brasileira
de Normas Tecnicas.

CAPiTULO VI
DA POLUI<;AO RURAL

Art. 52 Consideram-se dana ambiental de natureza rural
todos os efeitos adversos ao meio ambiente decorrentes da
pratica de atividades rurais, tais como:

I contamina<;ao
agropecuarios, das
e a manipulayao
fertilizantes;

do solo, das aguas, dos produtos
pessoas e dos animais, devido ao uso

inadequada de agrot6xicos e/ou

II disposiyao de embalagem de agrot6xicos sobre 0
solo, deixando de fazer a entrega ao sistema de coleta
de residuos rurais ou de armazenamento em local
apropriado;



III lavagem de recipientes, utensilioS e m~quinas
contaminadas com agrot6xicos, com dispo.si<;aodas ~guas
contaminadas em rios, lagos o~sobre 0 solo em
concentra<;oes fora. dos padroes estabelecidos pela
legisla<;ao; ~

IV disposi<;ao de residuos organicos de animais,
particularmente suinos, sobre 0 solo e nas ~guas, exceto
atraves de tecnicas adequadas aprovadas pelo OMMA,
precedidas de digestao em instala<;oesapropriadas.

Paragrafo 0nico: Devera ser obedecido 0 Decreto nO 9816/1990
o que regulamenta 0 usa de agrot6xicos no pais.

CAPITULO VIII
DO SANEAMENTO BAsICO

Art. 53 - Os servi<;osde saneamento b~sico, tais como os de
abastecimento de agua, coleta, tratamento e disposi<;ao final
de esgotos e de lixo, operados por orgaos e entidades de
qualquer natureza, estao sujeitos ao controle do Conselho
Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA, sem prejuizo daquele
exercido por outros 6rgaos competentes, observado 0 disposto
nesta Lei Ambiental, no seu regulamento e nas demais normas
tecnicas correlatas.

Art. 54 - Os 6rgaos e entidades responsaveis pela opera<;aodo
sistema de abastecimento publico de agua deverao adotar as
normas e 0 padrao de potabilidade do produto, estabelecidos
pelo Ministerio da Saude, pelas Secretarias Estadual e
Municipal da Saude e pelo COMDEMA.

Art. 55 - 0 COMDEMA garantira 0 acesso publico ao registro
permanente de informa<;oessobre a qualidade da agua fornecida
pelo sistemas de abastecimento publico.

Art. 56 Os esgotos sanit~rios deverao ser coletados,
tratados e receber destina<;ao adequada, de forma a evitar-se
contamina<;aode qualquer natureza.



CAPITULO IX
DA PROTEcAO DA FAUNA E DA FLORA

.
Art. 57 As florestas e as demais formas de vegeta~ao
existenles no terri t6rio municipa'l, reconhecidas de utilidade
as terras que revestem, sao bens de interesse comum a todos
os habitantes, exercendo-se os direitos de propriedade com as
limita~6es que a legisla~ao em geral e especialmente esta Lei
estabelecem.
Paragrafo unico - As a~6es que contrariem 0 disposto nesta
Lei Ambiental, relativamente a utiliza~ao e explora~ao das
florestas, sao consideradas uso noeivo da propriedade, nos
termos do C6digo Civil BrasLleiro, e artigos 275, II, e 287,
do C6digo de Processo Civil.

Art. 58 Consideram-se do preserva~ao permanente, as
florestas e demais formas de vegeta~ao natural siluadas:

I - ao longo dos rios ou de qualquer curso de agua, em
faixas marginais, cuja largura minima sera de:
a) 50m (cinqtienta metros) para os curs~s d'agua de menos
de 10m (dez metros) de largura;
b) 100m (cernmetros) para os cursos d'agua que tenham
mais de 10m (dez) a 50m (cinqtienta metros) de largura;
c) 200m (duzentos metros) para cursos d'agua que tenham
mais de 50m (cinqtienta);

II ao redor dos lagos e lagoas ou reservat6rios de
aguas naturais, numa faixa de no minimo 200m;

III - ao redor das nascentes e olhos d'agua e vedado 0
desmatamento num raio de no minimo lOOOrn (Hum mil
metros) ;

IV - no topo de morros montes, montanhas e serras;

V - nas areas de manguezal;

VI - nas areas de aer6dromos;

VII - nas restingas;

VIII nas encostas ou partes destas, corn declivjdade
superior a 25° (vinte e cinco graus) .

XI - Nos taboleir6es e bajx6es numa faixa de 100m;



§ 1° - 0 aces so a corpos d'agua protegidos por este artigo e
seu uso eventual e especifico sera.o autorizados, mediante a
apresenta<;;:a.ode proj eto detalhado e/ou estudos de impacto
ambiental a criterio dO OMMA.

§ 2° - Para a
estabelecidas
nascentes e

I estabelecidos

defini<;;:a.odas areas' de preserva<;;:a.opermanente,
neste artigo, como por exemplo, morros,
restingas, sera.o adotados os conceitos

pela correspondente Resolu<;;:aodo CONAMA.
-

§ 3° - Sao considerados como areas de preservaCao permanente
as forma<;;:6esvegetais e pedol6gicas associadas aos sitios
arqueol6gicos, cujo manejo deve obedecer a criterios
tecnicos, visando a conservaca.o de tal patrimonio.

Art. 59 - Sao considerados de prote<;;:aoprioritaria, as areas
nativas de valor hist6rico, arqueol6gico e paisagistico,
conforme os paragrafos.

§ 1° - 0 corte da vegeta<;;:aoe obras de terraplanagem nessas
areas somente serao autorizadas, mediante a apresenta<;;:a.ode
projeto detalhado, a ser aprovado, pelo OMMA e demais 6rgaos
competentes, desde que nao contrariem as disposi<;;:6esdeste
artigo e respeitem os demais dispositivos legais em vigor.

§ 2° - A implanta<;;:a.ode empreendimentos nessas areas sera
regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 60 It proibido 0 usa de queimadas nas florestas e
demais formas de vegeta<;;:ao,exceto em condi<;;:6esespeciais,
tecnicamente recomendadas.

Art. 61 A exploracao de florestas e de forma<;;:6es
sucessoras, tanto de dominio publico como de dominio privado,
dependera de aprova<;;:aodO OMMA, ou de 6rgao integrante do
SISNAMA, conveniado com 0 OMMA, bern como da ado<;;:aode
tecnicas de condu<;;:ao,explora<;;:a.o,reposl<;;:aoflorestal e
manejo compativeis com os variados ecossistemas que a
cobertura arb6rea forma.

Paragrafo unico - No caso de reposi<;;:aoflorestal, devera.o ser
priorizados projetos que contemplem a utiliza<;;:aode especies
nativas.

Art. 62 - 0 comercio de plantas vivas, nativas das florestas
naturais, dependera de licenca dO OMMA.



Art. 63 - As empresas de beneficiamento de madeiras, deverao
apresentar 0 registro do seu cadastramento no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos. Recursos Naturais
Renovaveis - IBAMA e os respectivos projetos.

Art. 64 Ficam obrigados a apresentar 0 comprovante de
IBAMA, no ato de obtenc;ao do alvara de

os estabelecimentos responsaveis pela
de motoserras, berncomo os adquirentes desses

registro no
funcionamento,
comercializac;ao
equipamentos.

Art. 65 0 Poder Publico incentivara tecnicamente
reflorestamentos de especies nativas nas suas propriedades,
podendo manter para tal objetivo viveiros de mudas, que
suprirao tambem as demandas da populac;aointeressada.

Paragrafo unico: Ao determinar a execuc;ao do EIA, 0 OMMA
fixara as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do
projeto e caracteristicas ambientais da area, forem julgadas
necessarias, inclusive os prazos para conclusao e analise dos
estudos.

Art. 66 - Acham-se sob protec;ao do Poder Publico os animais
de qualquer especie, em qualquer fase de seu desenvolvimento,
que vivam fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre,
bern como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, sendo
proibida a sua utilizac;ao,perseguic;ao,cac;aou apanha, salvo
nas condic;6esautorizadas pela Lei.

Art. 67 - As pessoas fisicas ou juridicas, que negociem com
animais silvestres e seus produtos, deverao possuir 0
competente registro no IBAMA, nos moldes do Art.16, da Lei
5.197 (Lei de Protec;aoa Fauna).

TITULO IV
DA EDUCAcAO AMBIENTAL

CAPITULO I
EDUCAc;AO AMBIENTAL FORMAL E NAO FORMAL

Art. 68 - Para efeito desta Lei, a educac;ao ambiental deve
ser entendida como urnprocesso que visa formar uma populac;ao
consciente e preocupada com 0 ambiente e com os problemas que
lhe diz respeito, uma populac;ao que tenha os conhecimentos,
as competencias, 0 estado de espirito, as motivac;oes e 0
sentido de participac;ao e engajamento que the permita



trabalhar individual e coletivamente para resolver problemas
atuais e impedir que estes se repitam.

Art. 69 - 0 Poder Publico, na rede escoIar e na sociedade,
deverA: 0'

r - apoiar ac;;:oesvol tadas para introduc;;:aoda educac;;:ao
ambiental em carAter multidisciplinar em todos os niveis
de educac;;:aoformal e nao formal;

II fornecer suporte tecnico/ concei tual nos proj etos
e/ou estudos interdisciplinares das escolas vol tadas a
questao ambiental;

III - apoiar programas e projetos de Educac;;:aoAmbiental
nas escolas, insti tuic;;:oes, clubes de servic;;:o,
sindicatos, industrias, e outros;

IV - dar um perfil ao individuo de forma a tornA-lo
atuante, analitico, sensivel, transformador, consciente,
interativo, critico, participativo e criativo;

V propiciar a adoc;;:aode cursos sistematizados e
oficinas dinamicas de trabalho que venham a contribuir
com a atualizac;;:aodos diversos profissionais no trato
das questoes ambientais.

Art. 70 - A Educac;;:aoAnbiental serA promovida:

I - em toda rede de Ensino, em carAter multidisciplinar
e no decorrer de todo processo educativo em conformidade
com os curriculos e programas elaborados pela Secretaria
Municipal da Educa<;ao em articulac;;:aocom a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e demais orgao estaduais;

II - para as outros segmentos da sociedade, em especial
aqueles que possam atuar como agentes multiplicadores,
atraves dos meios de comunicac;;:ao e por meio de
atividades desenvolvidas por orgaos e entidades do
Municipio;

III - j unto as entidades e associac;;:oesambientalistas,
por meio de atividades de orientac;;:aotecnica.

Art. 71 - Fica instituida a obrigatoriedade de programas de
Educac;;:aoAmbiental, em nivel curricular de 10 e 20 grau da
rede escolar municipal.



CAPITULO II
DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS

Art. 72 - 0 Municipio de Pastos Bons,
consorcio podera repassar au conceder
instituic;:oes publicas ou privadas" sem
execuc;:ao de servic;:os de relevante

mediante convenio ou
auxilio financeiro a
fins lucrativos, para
interesse ambiental,

podendo igualmente
municipios da regiao
qualidade ambiental
interesse coletivo.

contribuir financeiramente com os
para protec;:ao,conservac;:aoe melhoria da
e pelo uso de recursos ambientais de

Art. 73- Os im6veis particulares que contenham arvores ou
associac;:6es vegetais relevantes, declaradas imunes ao corte a
titulo de estimulo a preservac;:ao, poderao receber beneficios
fiscais, mediante a reduc;:aode ate 50% (cinquenta por cento)

Ido valor do imposto imobiliario

Paragrafo unico - 0 proprietario do im6vel a que se refere
"caput" do artigo devera firmar perante 0 OMMA, termo de
compromisso de preservac;:ao ao qual sera averbado na matricula
do im6vel no registro imobiliario competente, sendo vedada
sua alterac;:aonos casos de transmissao do imovel.

TITULO V
DO PODER DE POLICIA AMBIENTAL

CAPITULO I
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

I Art. 74 - A fiscalizac;:aodo cumprimento das disposic;:6es desta
Lei Ambiental e das normas dela decorrentes sera realizado
pelos agentes de protec;:aoambiental, pelos demais servidores
publicos para tal fim designados e por todos os cidadaos, nos
limites da Lei.

Art. 75 No exercicio da ac;:ao fiscalizadora serao
assegurados aos agentes fiscais credenciados 0 livre aces so e
a permanencia, pelo tempo necessario, nos estabelecimentos
publicos e privados.

Art. 76 - Mediante requisic;:ao do OMMA, ° agente credenciado
podera ser acompanhado por forc;:apolicial no exercicio da
ac;:aofiscalizadora.

Art. 77
compete:

Aos agentes de protec;:ao ambiental credenciados



I - efetuar visitas e vistorias;

II - verificar a ocorr@ncia d~ infraCao;

III - lavrar 0 auto correspondente fornecendo c6pia ao
autuado;

IV - elaborar relat6rio de vistoria;

V - exercer atividade orientadora visando a ado<;ao de
atitude ambiental positiva.

Art. 78 - A fiscaliza<;aoe a ampliaCao de penalidades de que
tratam este regulamento dar-se-ao por meio de:

I - auto de constatacao;

II - auto de infraCao;

III - auto de apreensao;

IV - auto de embargo;

V - auto de interdiCao.

Paragrafo unico Os autos serao lavrados em 3 vias
destinadas:

a) a la, ao autuado;
b) a 2a, ao processo administrativo;
c) a 3a, ao arquivo.

Art. 79 Havendo concurso de circunstancia atenuante e
sera levando-se em consideraCao a

caracterize 0 conteudo da vontade do
agravante, a pena
preponderante, que
autor.

CAPITULO II
DAB INFRACOES AMBIENTAIS

Art. 80 Considera-se infraCao ambiental toda aCao ou
omissao que importe inobservancia dos preceitos desta Lei
seus regulamentos, decretos, normas tecnicas e resolucoes bem
como das Leis Estaduais e Federais, resolucoes do CONAMA e
outros dispositivos legais que se destinem a promoCao,
recuperaCao. protecao da qualidade e saude ambientais,



Art. 81 - A autoridade ambiental que tiver clencia ou noticia
de infrac;::aoambiental e obrigada a promover a sua apurac;::ao
imediata, mediante processo administrativo proprio, sob pena
de responsabilidade.

Art. 82 - 0 infrator, pessoa fisica au juridica de direi to
pUblico ou privado, e responsavel, independentemente de
culpa, pelo dano que sua atividade causar ao meio ambiente e
a outrem.

§ 10 Considera-se causa a ac;::aoou omissao sem a qual a
infrac;::aonao teria ocorrido.

§ 20 - A infrac;::aoe imputavel a quem the deu causa, a quem
para ela concorreu ou dela se beneficiou. inclusive aos
gerentes, administradores, diretores, promitentes compradores
ou proprietarios. locatarios. arrendatarios, parceiros.
posseiros, desde que praticadas por prepostos ou subordinados
e no interesse dos preponentes ou dos superiores
hierarquicos.

Art. 83 - Os infratores dos dispositivos da presente Lei, de
seu regulamento e do estabelecido pelas demais normas
atinentes a materia, ficam sujeitos as seguintes penalidades
alem das demais sanc;::oescivis ou penais, previstas pela
legislac;::aofederal ou estadual:

1- advertencia por escrito:

11- multa por infrac;::aoinstantanea:

111- multa por infrac;::aocontinuada:

IV- apreensao do produto:

V- inutilizac;::aodo produto:

VI- suspensao da venda do produto;

VII- suspensao da fabricac;::aodo produto;

VIII - embargo de obra ou atividade:

IX - interdic;::ao,parcial ou total, de estabelecimento ou
atividades, mediante lacrac;::aode predios ou maquinas;

X perda ou restric;::aode incentivos e beneflcios
fiscais concedidos pelo Municipio.



Paragrafo unico
neste artigo, os

1ndependentemente
infratores estarao

das san~oes previstas
obrigados a reparar 0

dana e suas expensas.

Art. 84 - Para a imposi~ao da pena e da gradua~ao da pena de
multa, a autoridade arnbientalobservara:

1- 0 dana causado ao meio ambiente:

11- as circunstancias atenuantes e agravantes.

Art. 85 - Quanto as circunstancias atenuantes e agravantes as
infra~oes classificam-se em:

1- leves, aquelas em que 0 infrator seja beneficiado por
circunstancias atenuantes:

11- graves, aquelas em
circunstancia agravante,

que for verificada uma

III muito graves, aquelas em que forem verificadas
duas circunstancias agravantes:

1V- gravissimas, aquelas em que seja verificada a
existencia de tres ou mais circunstancias agravantes ou
a reincidencia,

Art.86 - Sao infracoes arnbientais:

1- construir instalar ou fazer funcionar, ern qualquer
parte do territ6rio do municipio estabelecimentos obras,
atividades ou servi~os submetidos ao regime desta Lei
sem licen~a do OMMA ou contrariando as normas legais e
regulamentares pertinentes.

11- praticar atos de comercio e industria ou servi~os,
compreendendo substancias, produtos e artigos de
interesse para a saude ambiental, sem a necessaria
licen~a ou autoriza~ao dos 6rgaos competentes ou
contrariando 0 disposto nesta Lei e na legisla~ao
estadual e federal pertinente.

111- deixar, aquele que tiver 0 dever legal de faze-lo,
de notificar qualquer fato relevante do ponto de vista
ecol6gico e ambiental, de acordo corn 0 disposto nesta
Lei, no seu regulamento e normas tecnicas.



IV- deixar, aquele que tiver 0 dever legal ou contratual
de faze-lo, de curnprirobriga<;:ao.de interesse ambiental.

execu<;:aodessas

exigencia
a realizac;ao

a<;:oespelas

de exames t~cnicos de
de auditorias t~cnicas ou a
autoridades competentes.

V- opor-se
laborat6rios,

VI- Utilizar, aplicar, comerctalizar, manipular. ou
armazenar pesticidas, raticidas, fungicidas,
inseticidas, herbicidas, e outros congeneres, pondo em
risco a saude ambiental, individual ou coletiva, em
virtude do uso inadequado ou a inobservancia das normas
legais, regulamentares ou t~cnicas aprovadas pelos
6rgaos competentes ou em desacordo com os receituarios e
registros pertinentes.
do art.90 desta Lei.

VII- dar inicio, de qualquer modo, ou efetuar
parcelamento do solo sem aprovac;ao dos 6rgaos
competentes ou em desacordo com a mesma ou com
inobservancia das normas ou diretrizes pertinentes

VIII- contribuir para que a agua ou 0 ar atinja niveis
ou categorias de qualidade inferior aos fixados em
normas oficiais.

IX- emitir ou despejar efluentes
liquidos ou gasosos, causadores de
em desacordo com 0 estabelecido na

ou residuos s6lidos.
degrada<;:aoambiental.
legisla<;:ao.

X- exercer atividades potencialmente degradadoras do
meio ambiente, sem licen<;:ado 6rgao ambiental competente
ou em desacordo com a mesma.
Lei.

XI- causar a polui<;:aodas aguas superficiais e do
subsolo. particularmente os mananciais e as aguas dos
servi<;:ospublicos de abastecimento das comunidades.

XII- causar inc6modo por
odoriferas acima dos limites
limites da propriedade em
emissora.

emissoes de substancias
de percep<;:aoe al~m dos

que se localiza a fonte

XIII- causar polui<;:aodo solo tornando qualquer area
urbana ou rural impr6pria para ocupac;ao.
desta Lei.



XIV- causar polui~ao de qualquer natureza que possa
trazer dana a saude ou amea~ar 0 bernestar do individuo
ou da coletividade.

XV- desenvolver atividades ou causar polui~ao de
qualquer natureza, que provoque mortandade de mamiferos,
aves, repteis, anfibios ou peixes ou a destrui~ao de
plantas cultivadas ou silvestres.

CAPITULO III
DAS PENALIDADES

Art. 87 Os responsaveis pela
seguintes penalidades, que
independentemente:

infra~ao
poderao

ficam sujeitos as
ser aplicadas

I advertencia por escrito em que 0 infrator sera
intimado para fazer cessar a irregularidade sob pena de
imposicao de outras sancoes;

11- apreensao de produtos e subprodutos da fauna e flora
silvestres, instrumentos, apetrechos e equipamentos de
qualquer natureza utilizados na infracao;

111- embargo ou interdicao temporaria de atividade ate
corre~ao da irregularidade;

IV - cassacao de alvaras e licencas, e a consequente
interdicao definitiva do estabelecimento autuado, a
serem efetuadas pelos orgaos competentes do Executivo
Municipal;

V perda ou restricao de incentivos e beneficios
fiscais concedidos pelo Municipio;

VI- repara~ao, reposicao ou reconstituicao do recurso
ambiental danificado, de acordo com suas caracteristicas
e com as especifica~oes definidas pelo OMMA, em conjunto
com 0 COMDEMA;

§ 10 Quando 0 infrator praticar, simultaneamente, duas OU

mais infra~oes, ser-lhe-ao aplicadas cumulativamente as penas
cominadas, desde que nao tenham 0 mesmo indice de incidencia.

§ 2° A aplica~ao das penalidades previstas nesta Lei



Ambiental nao exonera 0 infrator das comina90es civis e
penais cabiveis.

§ 3°. Sem obstar a aplica9ao das penalidades previstas neste
artigo, e 0 infrator obrigado, independentemente de
existencia de dolo, a indenizar ou recuperar os danos
causados ao meio ambiente e a :t:erceiros,afetados por sua
atividade.

Art. 88 - As penalidades poderao incidir sobre:

I - 0 autor material;

II - 0 mandante;

111- quem de qualquer modo concorra a pratica ou dela se
beneficie.

Art. 89 - A pena de multa consiste no pagamento de montante
corresponde a uma certa quantidade de "Unidade Fiscal de
Referencia" (UEM - Unidade Fiscal Municipal, segundo C6digo
Tributario Municipal, multiplicado pelo seu valor unitario
vigente na data do seu pagamento conforme segue):

1- nas infra90es leves, de ate 100 (cem) UFM;

11- nas infra90es graves de ate 400 (quatrocentos) UFM;

111- nas infra90es muito graves, de ate 2.000 (dois mil)
UFM;

IV- nas infrayoes gravissimas, de ate 5.000 (cinco mil)
UFM;

§ 1°- Nos casos de reincidencia, 0 valor da multa sera no
minimo, 0 dobro da multa anterior.

§ 2°- A multa sera paga em trinta dias uteis contados da
intima9ao, sera encaminhada ao setor juridico competente da
Prefeitura Municipal para intentar a sua cobran9a judicial.

Paragrafo Unico - Nos casos nao previstos nesta Lei, sera
observado 0 que determina a Lri nO 9.605 de 12 de fevereiro
de 1998 e Decreto n° 3.179 de 21 de outubro de 1999, que
regulamenta a LEI DA VIDA ou Lei dos Crimes Ambientais, que
dispoe sobre as san90es penais e administrativas derivadas de



condutas e atividades lesivas ao Meio Ambiente.

Art. 90 - 0 OMMA ouvido 0 CONDEMA notificara 0 Ministerio
Publico, obrigatoriamente, sempre que. a infracao for
classificada como "gravissima" e a criterio de seu presidente
nos demais casos.

CAPITULO IV
DA PROCURAoORIA DO MEIO AMBIENTE

Art. 91- 0 OMMA devera se manter permanentemente articulada
com 0 Ministerio Publico acerca das questoes ambientais do
Municipio.

TITULO VI
CAPITULO I

DAS DISPOSICOES FINAlS

Art. 92 A Prefeitura Municipal de Pastos
realizar todos os atos necessarios para a
fiscaliza~ao das normas disciplinadas nesta Lei.

Bons devera
efetiva~ao e

Art. 93 - As disposi~oes desta Lei nao excluem as normas
ambientais de carater Federal ou Estadual.

Art. 94 - Fica 0 Prefeito Municipal autorizado a determinar
medidas de emergencia, a serem especificadas em regulamento,
a fim de evitar epis6dios criticos de polui~ao ambiental ou
impedir sua continuidade em caso de grave ou iminente risco
para vidas humanas ou recursos ambientais.

Paragrafo unico - Para a execu~ao das medidas de emergencia
de que trata este artigo podera ser reduzida ou impedida,
durante 0 periodo critico, a atividade de qualquer fonte
poluidora na area atingida pela ocorrencia, respeitadas as
competencia da Uniao e do Estado.

Art. 95 - Poderao ser apreendidos ou interditados pelo Poder
Publico, atraves da Orgao Municipal de Meio Ambiente, os
produtos potencialmente perigosos para a saude publica e para
o ambiente.

Art. 96 Quando convier, as areas de prote~ao ambiental
poderao ser desapropriadas pelo Municipio.



Art. 97 - Fica 0 Orgao Municipal de Meio
a expedir as normas tecnicas, padroes
aprovados pelo Conselho Municipal
destinados a completar esta Lei.

Ambiente, autorizado
e cri lerios a serern
do Meio Ambiente,

Art. 98 - A Prefeitura Municipal de Pastos Bons e 0 Orgao
Municipal de Meio Ambiente deverao, em 120 (cenlo e vinte)
dias, praticar todos os atos necess&rios A inclusao do
Municipio de Pastos Bons nos Sistemas Nacional e Estadual de
Meio Ambiente (SISNAMA e SISEMA) .

Art. 99 - 0 Poder Executivo requlamentar& esta Lei, mediante
decretos, dentro de 90 (noventa) dias, a partir da data de
sua publica<;ao.

Art. 100 - Esta Lei entra ernvigor na data de sua publica<;ao,
revogadas as disposi~oes em contr&rio.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PASTOS BONS, Estado do
Maranhao, aos 19 dias do mes de setembro de 2003.


