
rre1enura 1v1umc1pa1 ae 1v1oracta Nova de Minas 
CNPJ: 18.296.665/001-50 

TELEFONE: (38) 3755-1100-FAX (38) 3755-1300 
Av. Cel. Sebastião Pereira M. e Castro.1 315-: CEP 35628-000 

-cAMARA MUNICIPAL bROJETO DE LEI Nº Ü0/512021 /EXE
MORADA NOVA DE 

;
IN�S -MG E 10 DE JUNHO DE 2021 

Protocolo nº: l3Y 21)2� 
Récebido em: � O t Ob 1 �Jj

As. llK_�h A horas.

, N �v,,v�-
j l:. ss.::::=-== =

"Institui o Código Municipal de Meio Ambiente, 

e dá outras providências." 

A Câmara Municipal de Morada Nova de Minas/MG aprova, e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO 1 
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

CAPÍTULO 1 
DOS PRINCÍPIOS 

Art. 1
° - Este Código, fundamentado no interesse local, regula a ação

do Poder Público Municipal e sua relação com os cidadãos e as instituições públicas 
e privadas, na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle 
do meio ambiente. 

Parágrafo único: Considera-se como interesse local, entre outros: 
1 - o incentivo à adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas 

sociais e econômicas não prejudiciais ao meio ambiente; 
li - a articulação e integração das ações e atividades ambientais 

desenvolvidas pelas diversas organizações e entidades do Município, com aquelas 
dos órgãos federais e estaduais, quando necessário; 

Ili - a articulação e integração de ações e atividades ambientais 
intermunicipais, favorecendo convênios e outros instrumentos de cooperação; 

IV - a identificação e caracterização dos ecossistemas do Município, 
definindo as funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, 
os riscos e os usos compatíveis; 

V - a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a 
conservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, 
naturais ou não; 

VI - o controle da produção, extração, comercialização, transporte e 
do emprego de matérias, bens e serviços, métodos e técnicas que provoquem risco 
para a vida ou comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VII - o estabelecimento de normas, em conjunto com órgãos federais 
e estaduais, sobre critérios e padrões de emissão de efluentes e de quali 
ambiental, bem como normas relativas ao uso e manejo de recursos �ntajs, 
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naturais ou não, adequando-os permanentemente em face da lei e de inovações
tecnológicas;

VIII - a normatização, em harmonia com órgãos federais e estaduais,
do controle da poluição atmosférica, para propiciar a redução de seus níveis; 

IX - a conservação das áreas protegidas no Município;
X - o estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e ao uso adequado

dos recursos ambientais, naturais ou não;
XI - a promoção da educação ambiental;
XII - o zoneamento ambiental;
XIII - a disciplina do manejo de recursos hídricos;
XIV - o estabelecimento de parâmetros para a busca da qualidade

visual e sonora adequadas; 
XV - o estabelecimento de normas relativas à coleta seletiva de

resíduos urbanos;
XVI - o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos

que causem ou possam causar impacto ambiental local ou localizado em áreas de
influência de unidades de conservação instituídas pelo Município;

XVII - A interveção ambiental no ambito de competência.

Art. 2° - A Política Municipal de Meio Ambiente é orientada pelos
seguintes princípios:

1 - a promoção do desenvolvimento integral do ser humano;
li - a garantia do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, entendido como bem de uso comum e essencial à qualidade de vida;
Ili - a responsabilidade do Poder Público e da coletividade de proteger

e preservar o meio ambiente com vistas à garantia de sua disponibilidade e acesso
para as gerações presentes e futuras gerações;

IV- o planejamento e a racionalização do uso dos recursos
ambientais;

V - a imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar
e/ou indenizar os danos causados, e, ao usuário, da contribuição pela utilização de
recursos ambientais com fins econômicos;

VI - o fomento à participação popular na formulação das políticas
públicas para o meio ambiente;

VII - a adoção de mecanismos de estímulo ao cidadão para a melhor
prática ambiental;

VIII - a educação ambiental na sociedade, visando ao conhecimento
da realidade, à tomada das responsabilidades sociais e ao exercício da cidadania;

IX - o incentivo à participação da sociedade na gestão da política
ambiental e o desenvolvimento de ações integradas mediante a garantia de acesso
à informação;

X - a ação interinstitucional integrada e horizontalizada entre os
órgãos municipais e verticalizada com os níveis estadual e federal;

XI - a autonomia do pode:i municipal para o exercício da�
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compatíveis com o interesse ambiental local; 

XII - o gerenciamento da utilização adequada do patrimônio 

ambiental, baseada na ação conjunta do Poder Público e da coletividade, visando 

proteger, conservar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida, garantindo o 

desenvolvimento sustentável; 

XIII - a prevenção dos danos e degradações ambientais mediante a 

adoção de medidas que neutralizem ou minimizem, para níveis tecnicamente 

seguros, os efeitos nocivos; 

XIV - a organização e a utilização adequada do solo urbano e rural, 

com vistas a compatibilizar sua ocupação com as condições exigidas para a 

recuperação, conservação e melhoria da qualidade ambiental; 

XV - a proteção dos ecossistemas, das unidades de conservação, da 

fauna e da flora; 

XVI - a realização de planejamento e zoneamento ambientais, bem 

como o controle; monitoramneto e a fiscalização das atividades potencial ou 

efetivamente degradadoras; 

XVII - a promoção de estímulos e incentivos que visem à proteção, à 

manutenção e à recuperação do ambiente; 

XVIII - a presunção do dano ambiental, causado por qualquer fato 

degradador, mesmo quando se torne impossível ou imperceptível à avaliação de sua 

extensão por meio de laudo técnico. 

CAPÍTULO li 

DOS OBJETIVOS 

Art. 3
° - São objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente: 

1 - compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a 

preservação ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos naturais; 

li - articular e integrar programas, projetos, acordo s, convênios e 

outras atividades de cunho ambiental desenvolvidos pelos diversos órgãos e 

entidades; 

Ili - articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, 

favorecendo consórcios e outros instrumentos de cooperação; 

IV - identificar e caracterizar os ecossistemas do Município, definindo 

as funções específicas de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os riscos 

e os usos compatíveis e sustentáveis, promovendo, assim, o zoneamento ambiental; 

V- fiscalizar de forma permanente as atividades e empreendimentos

utilizadores de recursos ambientais ou considerados efetiva ou potencialmente 

poluidores, bem como, sob qualquer forma, capazes de causar degradação ambiental 

ou comprometer a qualidade de vida; 

VI - proteger áreas ameaçadas de degradação e recuper:, 
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VII - preservar e conservar as áreas protegidas no Município; 

VIII- promover a educação ambiental na sociedade e especialmente
na rede pública de ensino; 

IX - promover a formação de consciência pública sobre a 
necessidade de preservação do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida individual 
e coletiva; 

X - promover e garantir o desenvolvimento sustentável; 
XI - promover a conservação do solo e das nascentes e a qualidade 

do ar; 

XII- dotar o Município de infraestrutura material e de quadros

funcionais adequados e qualificados para a administração do ambiente; 

XIII- planejar o uso dos recursos naturais, compatibilizando o
desenvolvimento econômico e social com a proteção dos ecossistemas; 

XIV - impor ao degradador do ambiente a obrigação de recuperar e 

indenizar os danos causados; 

XV - coletar, sistematizar e colocar à disposição de todo e qualquer 

cidadão, independentemente de formalidades, todos os dados e informações sobre a 

qualidade do patrimônio ambiental e a qualidade de vida no município. 

CAPÍTULO Ili 
DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E DOS DEVERES DO PODER PÚBLICO 

Art. 4° - A participação da coletividade é fundamental para a proteção 
ambiental e a conservação dos recursos naturais, devendo o Poder Público 
estabelecer medidas que a viabilizem e estimulem. 

Art. 5º - Competem ao Poder Público, visando a estimular e garantir 

a participação popular: 

1- promover a educação ambiental, em todos os níveis e modalidades

do processo educativo, em caráter formal e não formal, e a conscientização da 

sociedade para a importância da preservação, conservação e recuperação do meio 
ambiente; 

li - elaborar e divulgar, de forma ampla e permanente, programas e 
projetos de proteção do meio ambiente, estimulando a participação social e o 

desenvolvimento da consciência crítica da coletividade; 

Ili - promover a realização de auqiências públicas nas seguintes 

hipóteses, entre outras: 

a) nos procedimentos de licenciamento ambiental em que houver

realização de EIA/RIMA;

b) para aprovação do zoneamento ambiental;

IV - acompanhar e promover capacitações e oficinas de educaç_ãQ
ambiental para as populações tradicionais de forma a manter sua integra�( 
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Seção U 

Do processo de licenciamento ambiental municipal 

Art. 52 B - Para obter as orientações necessárias à regularização 
ambiental de empreendimentos ou atividades sujeitos ao licenciamento ambiental, o 
interessado deve protocolar no Deapartamento de Meio Ambiente o Formulário de 
Caracterização do Empreendimento - FCE, devidamente preenchido, assinado e 
acompanhado da documentação básica de caracterização a ser exigida sob critério 
do Departamento de Meo Ambiente. 

§ 1 º - Após protocolo do FCE, o Deartamento de Meio Ambiente
emitirá as orientações ao interessado, mediante emissão do Formulário de 
Orientação Básica - FOB, informando-o sobre a classe de enquadramento da 
atividade, orientando-o acerca da modalidade de licenciamento ambiental e da 
documentação necessária à instrução do requerimento. 

§ 2º - As informações prestadas no FCE são de inteira
responsabilidade do empreendedor ou seu representante legal, respondendo estes, 
nos termos desta Lei, pelas informações falsas ou incompletas com o intuito de 
reduzir ou alterar os parâmetros da atividade e fraudar o processo de regularização 
ambiental, sem prejuízo do devido reenquadramento do processo. 

§ 3º - Para expedição do FOB, o Departamento de Meio Ambiente
realizará vistoria ambiental de reconhecimento e verificação das restrições 
ambientais incidentes, bem como submeterá o formulário de caracterização do 
empreendimento à Secretaria competente para se manifestar quanto à 
compatibilidade do empreendimento com os programas e projetos do Município 
conforme o Plano Plurianual e outras diretrizes; com o Planejamento Municipal nos 
termos do Plano Diretor quando houver; bem como com as leis e regulamentos 
administrativos de parcelamento e de uso do solo, conforme as leis correlatas. 

§ 4
º - Diante da manifestação de que trata o § 3° deste artigo, caso

não haja compatibilidade do empreendimento e os regulamentos administrativos do 
Município, o Departamento de Meio Ambiente informará ao empreendedor sobre a 
impossibilidade de prosseguir com o processo de licenciamento, e tomará as medidas 
cabíveis para cada caso, quando o empreendimento já estiver instalado e/ou em 
operação na vigência das leis urbanísticas que o impediam de fazê-lo. 

§ 5° - A manifestação da Secretaria competente sobre a lei de uso e
ocupação do solo no processo de licenciamento ambiental municipal equivale à 
manifestação obrigatória do Município de que trata o art. 10 da Resolução CONAMA 
nº 237/1997. 

§ 6º - Os empreendimentos que se constituírem pela conjugação de
duas ou mais atividades passíveis de licenciamento ambiental serão regularizados 
considerando-se o enquadramento da atividade de maior potencial poluidor. 

§ 7° - Os estudos técnicos que instruirão o Licenciamento Ambiental
serão definidos pelo Departamento de Meio Ambiente. 

§ 8° - O Termo de Referência para elaboração de cada tipo âô-� 
será disponibilizado pelo Departamento de Meio Ambiente aos e �nge_dores 
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regulamentares e as normas técnicas aplicadas ao caso. 

XVI - Licença Ambiental - Ato administrativo pelo qual o órgão 

ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle 

ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, 

para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos e atividades utilizadoras 

de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou 

aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

XVII - Manejo - Utilização racional dos ecossistemas conforme os 

critérios ecológicos, buscando a conservação e a otimização do uso dos recursos 

naturais e a correção dos danos verificados no meio ambiente. 

XVIII - Meio ambiente - Conjunto de condições, elementos, leis, 

influências e interações de ordem física, química, biológica, social e cultural que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 

XIX - Patrimônio genético - Conjunto de seres vivos que integram os 

diversos ecossistemas de uma região. 

XX - Poluente - Toda e qualquer forma de matéria ou energia que, 

direta ou indiretamente, causem ou possam causar poluição do meio ambiente. 

XXI - Poluição - A degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que, direta ou indiretamente, afetem os usos, dados ou previstos, de um 

ambiente. 

XXII- Poluidor - Pessoa física ou jurídica, de direito público ou

privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de poluição. 

XXIII - Preservação - Manutenção de um ecossistema em sua 

integridade, eliminando do mesmo ou evitando nele qualquer interferência humana, 

salvo aquelas destinadas a possibilitar ou auxiliar a própria preservação. 

XXIV - Proteção - Procedimentos integrantes das práticas de 

conservação e preservação da natureza. 

XXV - Recursos ambientais - A atmosfera, as águas interiores, 

superficiais e subterrâneas, o solo, o subsolo e a biota, em todas as formas utilizáveis 

pelo ser humano. 

XXVI - Unidade de Conservação - Parcela do território municipal, 

incluindo as áreas com características ambientais relevantes de domínio público ou 

privado legalmente instituídas ou reconhecidas pelo Poder Público, com objetivos e 

limites definidos, sob regime especial de administração, às quais se aplicam garantias 

adequadas de proteção. 
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Portanto, considerando que o Município não possui legislação especifica sobre 
o meio ambiente, é imperativo a aprovação do projeto de lei em questão, que trata da
política municipal de meio ambiente. Além do mais, os Munícipes não precisarão se
locomover para outros Municípios para requerer autorização para as atividades
listadas anteriormente, diminuindo desta forma tempo, burocracia e custos.

Assim, contando com o sempre acatamento de V.Exas., requer a aprovação 

do presente projeto de lei na forma regimental, em face da importância para o 

desenvolvimento do Município. 

Atenciosamente, 

� 
Hermano Álvares Francisco de Moura 
Prefeito Municipal 
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