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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição
Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000, a Prefeitura Municipal  de Formosa do Rio Preto
zelando pela transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos

para a devida prestação de  contas.

         LEI 66/2009
PROIBE A COBRANÇA DE TAXA DE
RELIGAÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE
FORMOSA DO RIO PRETO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO
RIO PRETO, ESTADO

DA BAHIA, MANOEL AFONSO DE ARAÚJO,
no uso de suas atribuições

legais, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou, e
eu sanciono a seguinte lei:

Art.1º   Fica proibida a cobrança de taxa de religação
de água no Município de Formosa

do Rio Preto – Ba.
Art. 2º   A empresa responsável pelo fornecimento de

água, terá o prazo Maximo de
24( vinte e quatro) horas, a contar da ciência do pa-

gamento da(s) conta(s) em atraso,
para efetuar o religamento.
Art. 3º   O Poder Executivo Municipal, através da

Secretaria Municipal de Administração
e Finanças ficará encarregada de receber as denunci-

as e implementar a cobrança.
Art. 4º   Fica a empresa concessionária de água no

Município ( EMBASA) obrigada a
informar, por meio de veiculo de comunicação (rádio,

carros de som, etc), com
antecedência mínima de 24( vinte e quatro) horas, o

interrompimento do fornecimento
de água total ou parcial no Município;
§ 1º   O fornecimento de água no Município só pode-

rá ser interrompido em caso de
manutenção e/ou extensão da rede de água ou casos

similares:
§ 2º   O não cumprimento da presente Lei, acarretará

à empresa infratora:
I  Advertência para primeira infração
II  Multa no valor de R$ 2.500,00 ( dois mil e

quinhentos reais), na segunda
infração;
III  Multa de R$ 3.500,00 ( três mil e quinhentos

reais), a partir da 3ª infração.
§ 3º   As multas estabelecidas nos incisos II e III do

§ 2º serão cobradas por infração.
Parágrafo Único – Os valores estabelecidos nos

incisos II e III do do Art. 4º § 2º serão
cobrados por infração.
Art. 5º   A empresa concessionária de água(

EMBASA) não poderá realizar corte de
fornecimento de água as sexta feira e em véspera de

feriados, pois dificulta ao
consumidor o pedido de religamento do mesmo

após a quitação de sua fatura em
aberto.
Art.6º   Esta Lei entrará em vigor a partir da data de

sua publicação.

Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto   BA
, 25 de junho de 2009.

Manoel Afonso de Araújo
Prefeito Municipal
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    LEI Nº 68/2009.
SOBRE O ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS
AGÊNCIAS BANCÁRIAS ESTABELECIDAS NO
MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO,
ESTADO DA BAHIA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO
RIO PRETO, ESTADO DA BAHIA,

MANOEL AFONSO DE ARAÚJO, no uso de suas
atribuições legais, faz saber quea Câmara Municipal, apro-
vou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam as agências bancárias estabelecidas
no Município de Formosado Rio Preto, Estado da Bahia,
obrigadas a colocar à disposição dos usuários,pessoal su-
ficiente no Setor de Caixas, bem como nos demais setores
deatendimento ao público, possibilitando que o mesmo seja
efetivado em temporazoável.

§ 1º- Para efeitos desta Lei, entende-se como tempo
razoável paraatendimento, no Maximo de 30(trinta) minu-
tos.

§ 2º - Os bancos ou entidades representativas rece-
berão do Órgão encarregado de fazer cumprir esta Lei, as
notificações referentes às infrações cometidas pelas insti-
tuições bancárias.

§ 3º - Os estabelecimentos bancários que ainda não
fazem uso do sistema de atendimento através de “senhas
de atendimento”, ficam obrigados a fazêlo no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da publicação da presente Lei.

§ 4º - Não estão sujeitos ao previsto no caput deste
artigo:

I- Os atendimentos a pessoas jurídicas e aos opera-
dores de contas de pessoas jurídicas, que serão atendidos
em caixas especiais ou em outro local de atendimento con-
forme melhor convier à instituição bancária;

§ 5º - Para comprovação de tempo de espera, o usu-
ário apresentará o bilhete de senha de atendimento, onde
contará impresso mecanicamente o horário de recebimento
de senha e horário de atendimento.

Art. 2º - O artigo 3º passa a vigorar com a seguinte
redação:

I- Advertência na primeira infração;
II- Multa de R$ 500,00( quinhentos reais) da 2ª à 5ª

infração
III- Multa de R$ 1.000,00 ( mil reais) da 6ª a 10ª

infração;
IV- Suspensão provisória do alvará de funcionamen-

to após a 10 ª infração.

Art. 3º - As agências bancárias e estabelecimentos
conveniados têm o prazo

de 60(sessenta) dias, a contar da data da publicação
desta Lei, para

adaptarem-se às suas disposições.
§ 1º - No caso de denúncia comprovada, ou em de-

corrência de fiscalização
própria, o CONDECON encaminhará os fatos e as

provas ao Setor de
Fiscalização da Prefeitura Municipal, com a indicação

de imediata aplicação
das sanções previstas nesta Lei.
§ 2º - Os estabelecimentos bancários deverão manter

estampado, no interior
de suas agências, em local visível ao publico a infor-

mação do número do
telefone do CONDECON – Conselho de Defesa do

Consumidor.
Art. 4º - O artigo 5º do projeto de Lei passará a vigo-

rar com a seguinte
redação e acrescentará os seguintes:

Fica a secretaria de planejamento, orçamento e finan-
ças ,encarregada de

fiscalizar quanto ao cumprimento do disposto na pre-
sente lei, concedendo-se

ao banco denunciado o direito de defesa.
§ 1º - São considerados excludentes de ilicitudes à

presente Lei, a
superveniência dos seguintes fatores que podem oca-

sionar atendimentos
com prazo superior ao previsto na presente Lei;
I – Lançamento de programas sociais de financiamento

pelo Governo, a
serem cumpridos pelos estabelecimentos bancários,

que necessitem de
cadastramento pelas agências, desde que previamen-

te comunicados aos
agentes fiscalizadores, por oficio motivado e funda-

mentado e aos clientes,
através de cartazes a serem afixados nas agências, com

a antecedência
mínima de 15(quinze) dias, esclarecendo as datas e

os horários nos quais
serão necessárias as flexibilizações do horário.
Art. 5º - Os estabelecimentos bancários deverão afi-

xar em local visível nas
agências cópia da presente Lei.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
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publicação, revogando-seas disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto - BA , 06 de julho de 2009.

Manoel Afonso de Araújo
Prefeito Municipal

 LEI Nº 69/2009
“

“ Proíbe a Cobrança de taxa de religação de luz ( energia
elétrica) no Município de Formosa do Rio Preto – BA. E dá
outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO
RIO PRETO, ESTADO DA BAHIA,

MANOEL AFONSO DE ARAÚJO, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a

Câmara Municipal, aprovou, e eu sanciono a seguinte
lei:

Art. 1º   Fica proibida a cobrança de taxa de religação
de luz( energia) elétrica no Município de

Formosa do Rio Preto Ba.
Art. 2º   A Empresa responsável pelo fornecimento de

luz terá o prazo máximo de 24 horas a contar
da ciência do pagamento da(s) conta(s) em atraso,

para efetuar o religamento.
Parágrafo Único   Considerada a localização do imó-

vel, onde será restabelecido o serviço, contar seá
o prazo máximo de 24 horas a contar da ciência do

pagamento da(s) conta(s) em atraso, para o
cumprimento da obrigação.
Art. 3º   O descumprimento desta Lei, acarretará à

empresa infratora, as seguintes punições:
I  Advertência ( Iª infração)
II  Multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e qui-

nhentos reais) na segunda infração
III  Multa de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) a partir da

3ª infração.
Parágrafo Único   Os valores estabelecidos nos incisos

II e III do art. 3º serão cobrados por infração.
Art. 4º   O Poder Executivo Municipal através da

Secretaria Municipal de Administração e Finanças,
ficará encarregada de receber as denuncias e

implementar as cobranças.
Art. 5º   A concessionária de Energia ( COELBA

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia) não
poderá realizar o corte do fornecimento de Energia às

sextas feiras, em vésperas de feriados e nos

finais de semana, pois dificultaria o consumidor pedir
a religação após a quitação de sua fatura em aberto.

Art. 6º   Fica a empresa concessionária de energia no
Município de Formosa do Rio Preto Ba, por meio de veí-
culos de comunicação (rádio local, carro de som, etc.) a
informar com antecedência mínima de 24(vinte e quatro)
horas, a interrupção total ou parcial do fornecimento de
energia elétrica, neste município de Formosa do Rio Preto
Ba.

Art. 7º   Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto   BA ,
03 de julho de 2009.

Manoel Afonso de Araújo
Prefeito Municipal
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CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PARTE GERAL
Livro I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Livro II
DAS DIRETRIZES GERAIS
TÍTULO I
DA POLÍTICA AMBIENTAL
Capítulo I - DOS OBJETIVOS
Capítulo II - DOS PRINCÍPIOS
Capítulo III - DOS INSTRUMENTOS
Capítulo IV - DOS CONCEITOS GERAIS
TÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBI-

ENTE - SISMUMA
Capítulo I - DA ESTRUTURA
Capítulo II - DO ÓRGÃO EXECUTIVO
Capítulo III - DO ÓRGÃO COLEGIADO
Capítulo IV - DAS ENTIDADES NÃO GOVER-

NAMENTAIS
Capítulo V - DAS SECRETARIAS AFINS
TÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNI-

CIPAL DE MEIO AMBIENTE
Capítulo I - NORMAS GERAIS
Capítulo II - DO ZONEAMENTO AMBIENTAL

E DA FLORA
Capítulo III – CRIAÇÃO DE ESPAÇOS

TERRITORIAIS ESPECIALMENTE
PROTEGIDOS.
Seção I - DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO

PERMANENTE
Seção II - DAS UNIDADES DE CONSERVA-

ÇÃO E AS DE DOMÍNIO
PRIVADO
Seção III - DAS ÁREAS VERDES
Seção IV - DOS MORROS E MONTES E RE-

SERVA LEGAL
Capítulo IV - DOS PADRÕES DE EMISSÃO E

DE QUALIDADE AMBIENTAL
Capítulo V - DA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

AMBIENTAIS
Capítulo VI - DO LICENCIAMENTO E DA RE-

VISÃO
Capítulo VII - DA AUDITORIA AMBIENTAL
Capítulo VIII - DO MONITORAMENTO
Capítulo IX - DO SISTEMA MUNICIPAL DE

INFORMAÇÕES E CADASTROS
AMBIENTAIS - SISMIA
Capítulo X - DO FUNDO MUNICIPAL DO

MEIO AMBIENTE
Capítulo XI - DO PLANO DIRETOR DE

ARBORIZAÇÃO E ÁREAS VERDES
Capítulo XII - DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Livro III
PARTE ESPECIAL
TÍTULO I
DO CONTROLE AMBIENTAL
Capítulo I - DA QUALIDADE AMBIENTAL E

DO CONTROLE DA POLUIÇÃO

Seção I - DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
MINERAIS

Capítulo II - DO AR
Capítulo III - DA ÁGUA
Capítulo IV – DOS EFLUENTES LÍQUIDOS
Capítulo V - DO SOLO
Capítulo VI – DO PARCELAMENTO DO SOLO
Capítulo VII – DOS LOGRADOUROS PÚBLI-

COS

Capitulo VIII- DA FAUNA
Capítulo IX - DO CONTROLE DA EMISSÃO

DE RUÍDOS

Capítulo X - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZI-
NHANÇA

Capítulo XI - DO CONTROLE DA POLUIÇÃO
VISUAL

Capítulo XII - DO CONTROLE DAS ATIVIDA-
DES PERIGOSAS

Capítulo XIII - DO TRANSPORTE DE CARGAS
PERIGOSAS

TÍTULO II
DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

Capítulo I - DO PROCEDIMENTO ADMINIS-
TRATIVO

Capítulo II - DAS PENALIDADES
Capítulo III - DOS RECURSOS
DISPOSIÇÕES FINAIS
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Lei nº 070/2009.
Institui o Código Municipal do Meio Ambiente do Município de Formosa do Rio Preto – Estado da Bahia e

dispõe sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente - SISMUMA, para a administração do uso dos recursos
ambientais de forma a garantir o desenvolvimento ambiental sustentável.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, ESTADO DA
BAHIA, MANOEL AFONSO DE ARAÚJO, no uso de suas atribuições legais, faz

saber que a Câmara Municipal, aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:
PARTE GERAL

LIVRO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este código, fundamentado na legislação e nas
necessidades locais,

regula a ação pública do Município de Formosa do
Rio Preto, estabelecendo normas de

gestão ambiental para preservação, conservação, de-
fesa, melhoria, recuperação,

proteção dos recursos ambientais, controle das fon-
tes poluidoras e do meio ambiente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, de forma

a garantir o desenvolvimento sustentável.
Parágrafo único. A administração do uso dos recur-

sos ambientais do Município
de Formosa do Rio Preto compreende, ainda, a ob-

servância das diretrizes norteadoras
do disciplinamento do uso do solo e da ocupação

territorial previstos na Lei Orgânica
para o Município de Formosa do Rio Preto e no Pla-

no Diretor, respeitadas as
competências da UNIÃO e do Estado, tendo por fim

a preservação, conservação, defesa,
recuperação e controle do Meio Ambiente natural e

Urbano.
LIVRO II

DAS DIRETRIZES GERAIS
A política ambiental do Município, respeitadas as com-

petências da União e doEstado, tem por objetivo assegurar
a todos os habitantes do Município um Meio Ambiente eco-
logicamente equilibrado e promover medidas de melhoria
da qualidade de vida dos habitantes de Formosa do Rio
Preto, incentivando, assim, o desenvolvimentosustentável e
o turismo ecológico.

TÍTULO I
DA POLÍTICA AMBIENTAL

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 2º São objetivos da Política Municipal de Meio
Ambiente:

I - Articular e integrar as ações e atividades ambientais
desenvolvidas pelos

diversos órgãos e entidades do Município com aque-
les dos órgãos federais e estaduais,

quando necessário;
II – Ação governamental na manutenção do equilíbrio

ecológico, considerando o
meio ambiente como um patrimônio público a ser ne-

cessariamente assegurado e
protegido, tendo em vista o uso coletivo;
III – Racionalização do uso do solo, do subsolo, da

água e do ar;
IV – Planejamento e fiscalização do uso dos recursos

ambientais;
V - Controlar a produção, extração, comercialização,

transporte e o emprego de
materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que

comprometam a qualidade de vida e o
meio ambiente de forma geral;
VI - Estabelecer ou adotar normas, critérios e pa-

drões de emissão de efluentes e
de qualidade ambiental, bem como normas relativas

ao uso e manejo de recursos
ambientais, naturais ou não, adequando-os permanen-

temente em face da lei e de
inovações tecnológicas limpas;
VII - Estimular a aplicação da melhor tecnologia dis-

ponível para a constante redução dos níveis de poluição e
degradação ambiental;

VIII - Preservar e conservar as áreas protegidas ou
que tenham grande valia social, ambiental e científica no
Município;

IX – Estimular o desenvolvimento de pesquisas e o
uso adequado dos recursos
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ambientais, naturais ou não;
X - Promover a educação ambiental na sociedade e

especialmente na rede de
ensino municipal;
XI - Promover o zoneamento ambiental, com valori-

zação dos locais de valor
ecológico;
XII – Recuperação de áreas degradadas;
XIII – Proteção de áreas ameaçadas de degradação;
XIV - Articular e integrar ações e atividades ambientais

intermunicipais,
favorecendo consórcios e outros instrumentos de co-

operação, visando à integralização e
o desenvolvimento de trabalhos em cooperação;
XV - Identificar e caracterizar os ecossistemas do

Município, definindo as
funções específicas de seus componentes, as fragili-

dades, as ameaças, os riscos e os
usos compatíveis;
XVI - Compatibilizar o desenvolvimento econômico

e social com a preservação
da qualidade do meio ambiente e do ecossistema;
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS
Art. 3º Este Código, fundamentado no interesse lo-

cal, regula a ação do Poder
Público Municipal e sua relação com os cidadãos e

instituições públicas e privadas, na
preservação, conservação, defesa, fiscalização, con-

trole, melhoria e recuperação do
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida.
Art. 4º Para assegurar a efetividade do Direito ao

Meio Ambiente ecologicamente
equilibrado, a política municipal será orientada pelos

seguintes princípios:
I - a promoção do desenvolvimento integral do ser

humano;
II - a racionalização do uso dos recursos ambientais,

naturais ou não;
III - a proteção de áreas ameaçadas de degrada-

ção, de interesse social e
ambiental;
IV - o direito de todos ao meio ambiente ecologica-

mente equilibrado e a
obrigação de defendê-lo e preservá-lo para as

presentes e futuras gerações;
V - a função social e ambiental da propriedade

urbana e rural;
VI - a obrigação de recuperar áreas degradadas e

indenizar pelos danos causados
ao meio ambiente, provocados por interferências

antrópicas no mesmo;
VII - garantia da prestação de informações relativas

ao meio ambiente;
VIII - a gradativa e contínua melhoria da qualidade

ambiental do Município;
IX – A compatibilizacão do desenvolvimento econô-

mico-social com a
preservação da qualidade do meio ambiente e do

equilíbrio ecológico;
X – Participação direta do cidadão e das entidades

da sociedade civil na defesa
do meio ambiente;
XI – Harmonização da Política Municipal de Meio

Ambiente com as Políticas
Estaduais e Federais sobre a mesma matéria;
XII – Fomento do eco turismo, de forma a aprovei-

tar racionalmente os
potenciais recursos naturais do município.
CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS
Art. 5º São instrumentos da política municipal de

meio ambiente:
I - O estabelecimento de padrões de qualidade

ambiental;
II - Zoneamento ambiental;
III - Criação de espaços territoriais especialmente

protegidos, para fins de
preservação de banco de germoplasma e genético

de modo geral;
IV - Estabelecimento de parâmetros e padrões de

qualidade ambiental;
V - Avaliação de impacto ambiental;
VI - Licenciamento ambiental e a revisão de ativida-

des efetiva ou
potencialmente poluidoras
VII - Auditoria ambiental;
VIII - Monitoramento ambiental;
IX - Sistema municipal de informações e cadastros

ambientais;
X - Fundo Municipal do Meio Ambiente;
XI - Programa Diretor de Arborização, e implanta-

ção de Áreas Verdes e
Unidades de Conservação;
XII - Educação ambiental;
XIII - Mecanismos de benefícios e incentivos para

preservação e conservação
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dos recursos ambientais, naturais ou não;
XIV - Fiscalização ambiental.

CAPÍTULO IV
DOS CONCEITOS GERAIS

Art. 6º São os seguintes os conceitos gerais para
fins e efeitos deste Código:

I - Meio ambiente: a interação de elementos naturais
e criados, sócioeconômicos

e culturais, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas;

II - Ecossistemas: conjunto integrado de fatores
físicos e bióticos que

caracterizam um determinado lugar, estendendo-se
por um determinado espaço de

dimensões variáveis. É uma totalidade integrada,
sistêmica e aberta, que envolve fatores

abióticos e bióticos, com respeito à sua composi-
ção, estrutura e função;

III - Degradação ambiental: processo gradual de
alteração negativa do meio

ambiente, resultante de atividades humanas que
podem causar desequilíbrio e destruição

total ou parcial dos ecossistemas;
IV - Poluição: a alteração da qualidade ambiental

resultante de atividades
humanas ou fatores naturais que direta ou indireta-

mente:
a) prejudicam a saúde, a segurança ou o bem-estar

da população;
b) criem condições adversas ao desenvolvimento

sócio-econômico;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) lancem matérias ou energia em desacordo com os

padrões ambientais
estabelecidos;
e) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio

ambiente.
V - Poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito pú-

blico ou privado, direta ou
indiretamente responsável por atividade causadora

de poluição ou degradação efetiva ou
potencial;
VI - Recursos ambientais: a atmosfera, as águas in-

teriores, superficiais e
subterrâneas, os estuários, o solo, o subsolo, a fauna

e a flora;
VII - Proteção: procedimentos integrantes das práti-

cas de conservação e

preservação da natureza;
VIII - Preservação: proteção integral do atributo na-

tural, admitindo apenas seu
uso indireto;
IX - Conservação: uso sustentável dos recursos natu-

rais, tendo em vista a sua
utilização sem colocar em risco a manutenção dos

ecossistemas existentes, garantindose
a biodiversidade;
X - Manejo: técnica de utilização racional e controla-

da de recursos ambientais
mediante a aplicação de conhecimentos científicos e

técnicos, visando atingir os
objetivos de exploração controlada e conservação da

natureza;
XI - Gestão ambiental: tarefa de administrar e contro-

lar os usos sustentados dos
recursos ambientais, naturais ou não, por

instrumentação adequada - regulamentos,
normatização e investimentos públicos, assegurando

racionalmente o conjunto do
desenvolvimento produtivo social e econômico em

benefício do meio ambiente;
XII - Áreas de Preservação Permanente: porções do

território municipal de
domínio público ou privado, destinadas à preserva-

ção de suas características ambientais
relevantes, assim definidas em lei;
XIII - Unidades de Conservação: parcelas do territó-

rio municipal, incluindo as
áreas com características ambientais relevantes de

domínio público ou privado,
legalmente constituídas ou reconhecidas pelo Poder

Público, com objetivos e limites
definidos, sob regime especial de administração às

quais se aplicam garantias adequadas
de proteção;
XIV - Áreas Verdes Especiais: áreas representativas

de ecossistemas criados
pelo Poder Público por meio de florestamento em

terra de domínio público ou privado;
XV - Ambiente: conjunto de condições que envol-

vem e sustentam os seres vivos
no interior da biosfera, representados pelos compo-

nentes do solo, recursos hídricos e
componentes do ar, que servem de substrato à vida,

assim como pelo conjunto de
fatores ambientais ou ecológicos;
XVI - Assoreamento: processo de acumulação de
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sedimentos sobre o substrato
de um corpo d’água, causando obstrução ou dificul-

tando o seu fluxo, podendo o
processo que lhe dá origem ser natural ou artificial;
XVII - Biodiversidade: variação encontrada em uma

biocenose, medida pelo
número de espécies por unidade de área;
XVIII - Biota: conjunto de todas as espécies vege-

tais e animais ocorrentes em
certa área ou região;
XIX - Desenvolvimento Sustentável: o desenvolvi-

mento econômico, social e
cultural que satisfaz às demandas presentes sem

degradar os ecossistemas e os recursos
naturais disponíveis, a fim de não comprometer as

necessidades das futuras gerações;
XX - Meio Ambiente Urbano: sistema ecológico

transformado para adequar-se
como habitat humano, caracterizando-se pelo

artificialismo do meio ambiente, por seu
conteúdo sócio–econômico e cultural, característico

das trocas e inter-relações que nele
se verificam;
XXI - Educação Ambiental: processo de formação

e informação orientado para o
desenvolvimento de uma consciência crítica da

sociedade, visando à resolução dos
problemas concretos do meio ambiente por meio de

enfoques interdisciplinares, assim
como de atividades que levem à participação das

comunidades na preservação e
conservação da qualidade ambiental;
XXII - Fauna: conjunto dos animais silvestres e

introduzidos que coexistem em
um determinado habitat;
XXIII - Flora: conjunto de organismos vegetais,

silvestres e introduzidos que
coexistem em um determinado habitat;
XXIV - Impacto Ambiental: todo fato, ação ou ativi-

dade, natural ou antrópica,
que produza alterações significativas no meio ambien-

te. De acordo com o tipo de
alteração, os danos podem ser ecológicos,

socioeconômicos, de per si ou associados;
XXV - Infração Ambiental: qualquer ação ou omis-

são que caracterize
inobservância do conteúdo deste Código, dos regula-

mentos, das normas técnicas e
resoluções dos demais órgãos de gestão ambiental,

assim como da Legislação Federal e
Estadual, que se destinem à promoção, recuperação

e proteção da qualidade e
integridade ambientais;
XXVI - Poluição Ambiental: qualquer alteração de

natureza seja física, química
ou biológica ocorrida no ecossistema que determine

efeitos deletérios sobre o meio e os
seres vivos. Pode ter origem natural ou antrópica e

dar lugar às mudanças acentuadas
nas condições do meio físico e na constituição da biota;
XXVII - Unidade de Conservação: são áreas do ter-

ritório municipal, incluindo
as águas jurisdicionais, com características naturais

relevantes, de domínio público ou
privado, legalmente instituídas pelo Poder Público, com

objetivos e limites definidos,
sob regime especial de gerenciamento, às quais se

aplicam garantias adequadas de
proteção e de uso.
TÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN-

TE - SISMUMA
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA
Art. 7º O Sistema Municipal de Meio Ambiente -

SISMUMA é constituído
pelos órgãos e pelas fundações instituídas por entida-

des públicas e privadas,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade

ambiental, integrados para a
preservação, conservação, fiscalização, melhoria e

recuperação do meio ambiente e uso
adequado dos recursos ambientais do Município de

Formosa do Rio Preto, consoante o
disposto neste Código.
Art. 8º Integram o Sistema Municipal de Meio Ambi-

ente:
I - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recur-

sos Hídricos, órgão de
coordenação, controle e execução da política

ambiental;
II - Conselho Municipal do Meio Ambiente, órgão

colegiado autônomo de
caráter consultivo e deliberativo da política ambiental;
III - Organizações da sociedade civil que tenham a

questão ambiental entre seus
objetivos;
IV - Outras Secretarias ou órgãos afins do Município,
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definidas em ato do Poder
Executivo.
Art. 9º Os órgãos e entidades que compõem o

SISMUMA atuarão de forma
harmônica e integrada, sob a orientação da Secreta-

ria Municipal do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos.

CAPÍTULO II
DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Art. 10. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos é o órgão

de coordenação, controle e execução da política mu-
nicipal de meio ambiente que

fornecerá o suporte técnico e Administrativo, com-
posto por profissionais das diversas

áreas do conhecimento que contribuem para a solu-
ção dos problemas ambientais, com

as atribuições e competência definida neste Código e
em regimento interno;

Art. 11. São atribuições da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e Recursos

Hídricos, entre outras:
I - Participar do planejamento das políticas públicas

do Município;
II - Elaborar o Plano de Ação de Meio Ambiente e a

respectiva proposta
orçamentária;
III - Coordenar as ações dos órgãos integrantes do

SISMUMA;
IV - Exercer o controle, o monitoramento e a avalia-

ção dos recursos naturais do
Município;
V - Realizar o controle e o monitoramento das ativi-

dades produtivas e dos
prestadores de serviços quando potencial ou efetiva-

mente poluidores ou degradadores
do meio ambiente;
VI - Manifestar-se mediante estudos e pareceres téc-

nicos sobre questões de
interesse ambiental para a população do Município;
VII - Implementar através do Plano de Ação, as di-

retrizes da política ambiental
municipal;
VIII - Promover a educação ambiental;
IX - Articular-se com organismos federais, estadu-

ais, municipais e organizações
não governamentais - ONG’s, para a execução co-

ordenada e a obtenção de

financiamentos para a implantação de programas re-
lativos à preservação, conservação e

recuperação dos recursos ambientais, naturais ou não;
X - Coordenar a gestão do Fundo Municipal do Meio

Ambiente, nos aspectos
técnicos, administrativos e financeiros;
XI - Apoiar as ações das organizações da sociedade

civil que tenham a questão
ambiental entre seus objetivos;
XII - Propor a criação e gerenciar as unidades de

conservação, implementando
os planos de manejo;
XIII - Instituir normas, critérios, parâmetros, padrões,

limites, índices e métodos
para o uso dos recursos ambientais do Município;
XIV - Licenciar a localização, a instalação, a opera-

ção e a ampliação das obras e
atividades consideradas efetiva ou potencialmente

poluidoras ou degradadoras do meio
ambiente;
XV - Desenvolver com a participação dos órgãos e

entidades do SISMUMA, o
zoneamento ambiental;
XVI - Fixar diretrizes ambientais para elaboração de

projetos de parcelamento
do solo urbano, bem como para a instalação de ativi-

dades e empreendimentos no âmbito
da coleta e disposição dos resíduos;

XVII - Coordenar a implantação de áreas verdes e
promover sua avaliação e

adequação;
XVIII - Atuar em caráter permanente, na recupera-

ção de áreas e recursos
ambientais poluídos ou degradados;
XIX - Determinar a realização de estudos prévios

de impacto ambiental;
XX - Dar apoio técnico, administrativo e financeiro

ao Conselho;
XXI - Dar apoio técnico e administrativo ao Minis-

tério Público, nas suas ações
institucionais em defesa do Meio Ambiente;
XXII - Elaborar projetos ambientais;
XXIII - Executar outras atividades correlatas atri-

buídas pelo regimento interno
da Secretaria.
CAPÍTULO III
DO ÓRGÃO COLEGIADO

Art. 12. O COMDEMA é órgão colegiado autôno-
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mo de assessoramento
superior, órgão consultivo e deliberativo nas ques-

tões referentes à preservação,
conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio

ambiente natural, artificial em
todo território do Município de Formosa do Rio Preto,

integrante da estrutura
administrativa do SISMUMA, que ficará legalizado

por este Código de Meio Ambiente.
Art. 13. São atribuições do Conselho, desenvolver

planos, programas e projetos
destinados a:
I – Levantar o patrimônio ambiental natural, único e

cultura do município;
II – Localizar e mapear áreas críticas em que se de-

senvolvam atividades
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efe-

tivas ou potencialmente poluidoras,
bem como empreendimentos capazes de causar de-

gradação ambiental a fim de permitir
a vigilância e o controle desses empreendimentos e

cumprimento da legislação em
vigor;
III – Colaborar no planejamento municipal, mediante

recomendações referentes
à proteção do patrimônio ambiental do município;
IV - Estudar, definir e propor normas e procedimen-

tos visando à proteção
ambiental do município;
V - Estabelecer critérios para a implementação de

atividades públicas ou
privadas, que possam vir a ameaçar o meio ambiente

no município;
VI - Analisar projetos de órgãos ou entidades da

administração pública estadual
federal e municipal;
VII - Fiscalizar o pleno cumprimento da política

ambiental do município,
fazendo cumprir as normas constantes dos itens an-

teriores;
VIII - Criar e divulgar material educativo no sentido

de esclarecer à comunidade
sobre a realidade ambiental do município, colabo-

rando em campanhas educacionais,
relativas ao meio ambiente e aos problemas de saúde

e saneamento básico;
IX - Promover e colaborar na execução de progra-

mas de formação e mobilização
ambiental;
X - Prestar assessoramento a outra entidade ou gru-

po de pessoas interessadas
que desejam desenvolver atividade semelhante à do

Conselho;
XI - Manter intercâmbio com entidades e associa-

ções afins, do Brasil e exterior,
visando apoio técnico e financeiro necessário à exe-

cução da política ambiental do
município;
XII - Identificar, prever e comunicar agressões

ambientais ocorridas no
município, diligenciando no sentido de sua apuração e

sugerindo aos Poderes Públicos
as medidas cabíveis, alem de contribuir, em caso de

emergência, para a mobilização da
comunidade;
XIII - Deliberar sobre o uso, a ocupação e

parcelamento do solo urbano, bem
como adequar a urbanização às exigências do meio

ambiente e à preservação dos
recursos naturais;
XIV - Deliberar no município sobre a concessão de

alvarás e licenças para as
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, bem

como sobre a solicitação de
licenças ao órgão ambiental competente;
XV - Conhecer os métodos de licenciamento

ambiental do município;
XVI - Acompanhar a gestão do Fundo Municipal do

Meio Ambiente;
XVII - Acompanhar matérias em tramitação na admi-

nistração pública municipal,
que envolvam a questão ambiental, a pedido do Po-

der Executivo, de qualquer órgão ou
entidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente ou

por solicitação da maioria dos
seus membros;
Art. 14. As sessões plenárias do Conselho serão sem-

pre públicas, permitida a
manifestação oral de representantes de órgãos, enti-

dades e empresas ou autoridades,
quando convidados pelo presidente ou pela maioria

dos conselheiros.
§ 1.º O quorum das Reuniões Plenárias do Conselho

será de 1/3 (um terço) de
seus membros para abertura das sessões e de maioria

simples para deliberações.
§ 2.º O Conselho reunir-se-á ordinariamente mensal-

mente e em caráter
extraordinário, quantas vezes forem necessárias, sem-

pre que convocado pelo presidente
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ou por 1/3 (um terço) de seus membros.
Art. 15. O COMDEMA terá a seguinte composição:
- Representantes do Poder Publico:
I - Um presidente, que é o titular do Órgão Executivo

do Meio Ambiente e seu
suplente;
II - Um representante da Secretaria Municipal de Edu-

cação e seu Suplente;
III - Um representante da Secretaria Municipal de

Saúde e seu suplente;
IV - Um representante da ADAB e seu suplente;
V - Um representante da EBDA e seu suplente;
- Representantes da Sociedade Civil Organizada:
VI- Um representante do Sindicato dos Produtores

Rurais e seu suplente;
VII - Um Representante do Sindicato dos Trabalha-

dores Rurais e seu suplente;
VIII - Um representante da Câmara de Dirigentes

Lojistas e seu suplente;
IX- Um representante religioso e seu suplente;
§ 1º O COMDEMA terá uma diretoria nomeada por

seus membros, composta do
presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro,

eleito por maioria simples dos
membros presentes na reunião convocada para este

fim, exceto o presidente. Suas
atividades e funcionamento serão definidos no Regi-

mento Interno aprovado pelo
Conselho;
§ 2º Em sua falta ou impedimento, o presidente do

COMDEMA será substituído
pelo membro suplente, mas a presidência será passa-

da ao vice;
§ 3º Os membros do COMDEMA e seus respectivos

suplentes serão indicados
pelas entidades nele representadas e designadas por

ato do Prefeito Municipal para
mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução

por igual período.
§ 4º O mandato para membro do COMDEMA será

gratuito e considerado
serviço relevante para o Município.
Art. 16. O COMDEMA poderá dispor de câmaras

especializadas como órgãos
de apoio técnico às suas ações. Suporte que será for-

necido pela equipe técnica da
Coordenação de Meio Ambiente e do Poder Executi-

vo.
Art. 17. O Presidente do COMDEMA, de ofício ou

por indicação dos membros,
poderá convidar dirigentes de órgãos públicos, pes-

soas físicas ou jurídicas, para
esclarecimentos sobre matéria em exame.
Art. 18. O COMDEMA manterá intercâmbio com

os demais órgãos congêneres
municipais, estaduais e federais.
Art. 19. O COMDEMA, a partir de informação ou

notificação de medida ou
ação causadora de impacto ambiental, diligenciará

para que o órgão competente
providencie sua apuração e determine as providên-

cias cabíveis.
Art. 20. A estrutura necessária ao funcionamento do

COMDEMA será de
responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio

Ambiente e Recursos Hídricos e do
Poder Executivo Municipal.
Art. 21. Os atos do COMDEMA são de domínio

público e serão amplamente
divulgados pela Secretaria Municipal de Meio Am-

biente e Recursos Hídricos.
CAPÍTULO IV

DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
Art. 22. As entidades não governamentais - ONG’s
são instituições da sociedade civil organizada que têm

entre seus objetivos
programáticos a atuação na área ambiental.

CAPÍTULO V
DAS SECRETARIAS AFINS

Art. 23. As secretarias afins são aquelas que desen-
volvem atividades que

interferem direta ou indiretamente sobre a área
ambiental, onde devem manter uma

relação de interdependência com outras secretarias
ou órgãos do município,

compartilhando dos objetivos que lhes competem.
TÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I
NORMAS GERAIS

Art. 24. Cabe ao Município a implementação dos
instrumentos da política

municipal de meio ambiente para a perfeita conse-
cução dos objetivos deste Código

definidos neste titulo III, onde os instrumentos da
Política Municipal de Meio
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Ambiente, elencados no título I, capítulo III, deste
Código, serão definidos e

regulamentados.
CAPÍTULO II
DO ZONEAMENTO AMBIENTAL E DA FLORA
Art. 25. O zoneamento ambiental consiste na defini-

ção de áreas do território do
Município, de modo a regular atividades bem como

definir ações para a proteção e
melhoria da qualidade do ambiente, considerando as

características ou atributos das
áreas.
Parágrafo único. O Zoneamento Ambiental será defi-

nido por Lei e integrado ao
Plano Diretor do Município.
Art. 26. As Zonas de Proteção Ambiental - ZPA com-

preendem as Áreas de
Preservação Permanente, as Unidades de Conserva-

ção e faixas contíguas às Áreas de
Preservação Permanente e às Unidades de Conser-

vação.
Parágrafo único. Integram as Zonas de Proteção

Ambiental, para efeito desta
Lei, as praças e rótulas do sistema viário com dimen-

sões superiores a 1.000 m² (um mil
metros quadrados).
Art. 27. As Zonas de Proteção Ambiental são dife-

renciadas basicamente por
suas peculiaridades ecológicas e classificam-se em:
I - Zona de Proteção Ambiental I: compreendendo as

áreas de Preservação
Permanente, nascentes e cabeceiras, matas ciliares,

encostas de morros etc.;
II - Zona de Proteção Ambiental II: compreendendo

as Unidades de
Conservação;
III - Zona de Proteção Ambiental III: compreenden-

do as faixas de transição
representadas pelas áreas contínuas às Áreas de Pre-

servação Permanente e às Unidades
de Conservação, excetuando-se aquelas áreas par-

celadas e consolidadas pertencentes às
Zonas Urbanas e de Expansão Urbanos do Municí-

pio.
IV - Zona de Proteção Ambiental IV: compreenden-

do os espaços abertos,
praças, parques infantis, parques esportivos, rótulas

do sistema viário e plantas
ornamentais de logradouros.

§ 1º Entende-se por áreas parceladas e consolidadas,
aquelas cujo uso e

ocupação atenderam as exigências urbanísticas pró-
prias das zonas admitidas nas

respectivas legislações anteriores.
§ 2º Caracterizam-se como faixas de transição aque-

las contíguas às Zonas de
Preservação Ambiental - I e à Zona de Preservação

Ambiental - II, com largura mínima
de 300m (trezentos metros) no caso de nascentes, la-

gos, represas, rios e similares, bem
como aquelas já parceladas contíguas às ZPA-I e

ZPA-II, com largura que garante uma
configuração contínua, salvaguardando aquelas

estabelecidas nesse código;
§ 3º Para os efeitos desta Lei entende-se por:
a) Praça - logradouro público com áreas superior a

3.000 m² (três mil
metros quadrados) para novos parcelamentos e su-

perior a 1.000 m² (hum mil metros
quadrados) para os loteamentos já aprovados, limita-

da por via de circulação de veículos,
destinados principalmente a lazer e recreação e a per-

mitir a infiltração de águas pluviais,
para realimentação do lençol freático;
b) Parque infantil - área destinada ao lazer e recrea-

ção, com atendimento
exclusivo ou direcionado ao público infantil;
c) Parques esportivos - são áreas abertas com um

mínimo 1.000 m² (mil
metros quadrados) e raio de influência de 800 m² (oi-

tocentos metros quadrados),
destinadas principalmente ao lazer e recreação com

prática de esportes para todas as
faixas etárias.
Art. 28. Consideram-se Áreas de Preservação Per-

manente:
I - As faixas bilaterais contíguas aos cursos d’água

temporários e permanentes,
com largura mínima de 30m (trinta metros), a partir

das margens ou cota de inundação.
Para os regos de irrigação que emanam dos Rios e

Córregos, ficarão livres 2m em cada
margem, visando à limpeza de resíduos, ficando veta-

da a supressão da vegetação
marginal nos canais de irrigação com absorção de água

acima de 1m³/s(1 metro cúbico
por segundo).
II – Um raio de 300m (Trezentos metros) partindo do
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seu nível mais alto, para os
Rios: Preto, Rio Sapão, Rio Riachão, Rio do Ouro,

Rio Sassafrás, Rio São José, Rio do
Santo, Rio Cabeceira Nova, Rio Bastardo Grande,

Rio do Livramento, Rio Santa Clara,
Rio Ribeirão, Rio Nove Galhos, Rio Palmeiras e Ou-

tros, isso nas áreas ainda não
abertas, as já desmatadas ficará a critério de análise

técnica, mas nunca inferior ao
estabelecido na Legislação Federal e Estadual, desde

que tais dimensões propiciem a
preservação de suas planícies de inundação ou várze-

as, podendo o órgão ambiental
competente estabelecer novas dimensões visando à

proteção dos recursos naturais do
município;
III - As áreas circundantes das nascentes permanen-

tes e temporários, de córrego,
ribeirão e rio, com um raio de no mínimo 300m (tre-

zentos metros), podendo o órgão
municipal competente ampliar esses limites, visando

proteger a faixa de afloramento do
lençol freático;
IV - Os topos, encostas, montes, montanhas e serras;
V - As faixas de 100 (cem metros) circundantes aos

lagos, lagoas e reservatórios
d’água naturais ou artificiais como represas e barra-

gens, desde o seu nível mais alto
medido horizontalmente, excetuando-se os pontos

estabelecidos no inciso II deste
mesmo Artigo;
VI - As encostas com vegetação ou partes destas com

declividade superior a
45% (quarenta e cinco por cento);
Parágrafo único. Serão, ainda, consideradas como

Áreas de Preservação
Permanente as florestas e demais formas de vegeta-

ção, quando declaradas por ato do
Poder Público, destinadas a proteger o bem-estar

geral, bem como:
I - Conter processos erosivos;
II - Formar faixa de proteção ao longo de rodovias e

ferrovias;
III - Proteger sítios de excepcional beleza, valor cien-

tífico ou histórico.
Art. 29. São coletivamente consideradas Unidades

de Conservação os sítios
ecológicos de relevante importância cultural, criadas

pelo Poder Público, como:
I - Parques municipais;

II - Estações e reservas ecológicas;
III - Reservas biológicas;
IV - Jardim Botânico;
V - Área de Proteção Ambiental (APA);
VI - Reserva particular de patrimônio natural (RPPN);
VII - Bosques e matas definidas nos projetos de

parcelamento do solo urbano;
VIII - Florestas municipais;
IX - Jardim Zoológico;
X - Horto florestal.
uação e classificação das Unidades de Conservação
serão objetos de regulamento próprio.
I - Zonas de Unidades de Conservação - áreas sob

regulamento das diversas
categorias de manejo;
II - Zonas de Proteção Paisagística - áreas de prote-

ção de paisagem com
características excepcionais de qualidade e fragilida-

de visual;
III - Zonas de Recuperação Ambiental - áreas em

estágio significativo de
degradação, onde é exercida a proteção temporária e

desenvolvida ações visando à
recuperação induzida ou natural do ambiente, com o

objetivo de integrá-la às zonas de
proteção;
IV - Zonas de Controle Especial - demais áreas do

Município submetidas a
normas próprias de controle e monitoramento

ambiental, em função de suas
características peculiares.
V - Zonas de Controle da Fauna - áreas reconheci-

das como de tráfego intenso de
animais silvestres, ameaçados ou não de extinção;
CAPÍTULO III
CRIAÇÃO DE ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPE-

CIALMENTE PROTEGIDOS
Art. 30. Os espaços territoriais especialmente prote-

gidos, sujeitos a regime
jurídico especial, são os definidos neste capítulo, ca-

bendo ao Município sua
delimitação, quando não definidos em lei.
Art. 31. São espaços territoriais especialmente pro-

tegidos:
I - As áreas de preservação permanente;
II - As unidades de conservação;
III - As áreas verdes públicas e particulares, com ve-

getação relevante ou
florestada;
_____________________________________________________________
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IV - Morros e montes;
V – Zonas de proteção histórica, artística e cultural;
VI – Praças e espaços abertos;
VII – Reservas extrativistas; e
V III - Demais áreas determinadas pelo poder pú-

blico.
SEÇÃO I

AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Art. 32. São áreas de preservação permanente:
I - As nascentes, as matas ciliares e as faixas margi-

nais de proteção das águas
superficiais, com áreas de vegetação determinadas

pelo Poder Público Municipal, com
dimensões mínimas estabelecidas pelas Legislações

Federal e Estadual, podendo o
município estabelecer critérios mais rígidos, deven-

do ser avaliado cada caso.
II - As áreas que abriguem exemplares raros, amea-

çados de extinção ou
insuficientemente conhecidos da flora e da fauna, bem

como aquelas que servem de
pouso, abrigo ou reprodução de espécies migratóri-

as;
III - Áreas com significativa importância para a ma-

nutenção do fluxo gênico
entre os espécimes da fauna silvestre;
IV - As elevações rochosas de valor paisagístico e a

vegetação rupestre de
significativa importância ecológica;
V - Falésias e encostas com declive superior a qua-

renta por cento (40 %);
VI - As demais áreas declaradas por Lei Federal,

Estadual e Municipal.
SEÇÃO II

DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E
AREAS DE DOMÍNIO PRIVADO

Art. 33. As unidades de conservação são criadas
por ato do Poder Público e

definidas dentre outras, segundo as seguintes cate-
gorias:

I - Estação ecológica;
II - Reserva ecológica;
III - Parque municipal;
IV - Monumento natural;
V - Área de proteção ambiental;
VI - Refúgio de vida silvestre;
VII - Área de relevante interesse ecológico;
VIII - Reservas extrativistas.
Parágrafo único. Deverá constar no ato do Poder

Público a que se refere o caput

deste artigo, diretrizes para a regularização fundiária,
demarcação e fiscalização

adequada, bem como a indicação da respectiva área
do entorno.

Art. 34. As unidades de conservação constituem o
Sistema Municipal de

Unidades de Conservação, o qual poderá vir a ser
integrado aos sistemas estadual e

federal.
Art. 35. A alteração adversa, a redução da área ou a

extinção de unidades de
conservação municipais somente será possível medi-

ante Lei Municipal, com parecer
dos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambi-

ente e Recursos Hídricos.
Art. 36. O Poder Público poderá reconhecer, na for-

ma da lei, Unidades de
Conservação de domínio privado, mediante análise do

pedido de reconhecimento e
vistorias no local.

SEÇÃO III
DAS ÁREAS VERDES

Art. 37. As Áreas Verdes Públicas e as Áreas Verdes
Especiais serão

regulamentadas por ato do Poder Público Municipal.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos
definirá as formas de reconhecimento de Áreas Ver-

des e de Unidades de Conservação
de domínio particular para fins de integração ao Siste-

ma Municipal de Unidades de
Conservação.

SEÇÃO IV
DOS MORROS, MONTES E RESERVA LEGAL
Art. 38. Os morros, montes e Reservas Legais são

áreas que compõem as zonas
de proteção ambiental ou paisagística, definidas pelo

zoneamento ambiental.
§ 1º. Fica vedado no município:
I - O deslocamento de reservas legais sem que haja o

consentimento dos órgãos
ambientais competentes, e sem o aval da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, que avaliará caso a caso;
II - A averbação de Reserva Legal de uma proprieda-

de em outra, salvaguardando
os casos em que a primeira área tenha sido desmatada

totalmente há mais de 5 anos o
que deverá ser motivo de parecer técnico, compro-

vando o fato, desde que a área
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proposta para nova reserva atenda os requisitos
ambientais estabelecidos pela Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e
que não tenha sido feito com dolo,

não livrando o infrator das sanções previstas em lei.
III - O desmatamento a corte raso da reserva legal,

bem como a sua exploração
sem o consentimento dos órgãos competentes.
§ 2º. A reserva legal de uma propriedade deverá ser

alocada de maneira que
atenda as necessidades ambientais do local:
a) Aumente as áreas de preservação permanente;
b) Proteja escarpas de serras;
c) Amplie corredores faunísticos;
d) Interligue reservas de propriedades vizinhas.

CAPÍTULO IV
DOS PADRÕES DE EMISSÃO E DE QUALI-

DADE AMBIENTAL
Art. 39. Os padrões de qualidade ambiental são os

valores de concentrações
máximas toleráveis no ambiente para cada poluente,

de modo a resguardar a saúde
humana, a fauna, a flora, as atividades econômicas e o

meio ambiente em geral.
§ 1º Os padrões de qualidade ambiental deverão ser

expressos,
quantitativamente, indicando as concentrações máxi-

mas de poluentes suportáveis em
determinados ambientes, devendo ser respeitados os

indicadores ambientais de
condições de autodepuração do corpo receptor.
§ 2º Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre

outros, a qualidade do ar,
das águas, do solo e a emissão de ruídos.
Art. 40. Padrão de emissão é o limite máximo esta-

belecido para lançamento de
poluente por fonte emissora que, ultrapassado, pode-

rá afetar a saúde, a segurança e o
bem-estar da população, bem como ocasionar danos

à fauna, à flora, às atividades
econômicas e ao meio ambiente em geral.
Art. 41. Os padrões e parâmetros de emissão e de

qualidade ambiental são
aqueles estabelecidos pelos Poderes Públicos, Esta-

dual e Federal, podendo o Poder
Público Municipal estabelecer padrões mais restriti-

vos ou acrescentar padrões para
parâmetros não fixados pelo órgão estadual e federal.
CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Art. 42. Considera-se impacto ambiental qualquer
alteração das propriedades físicas,

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por
qualquer forma de matéria ou

energia, resultante das atividades humanas que, direta
ou indiretamente, afetem:

I - A saúde, a segurança e o bem estar da população;
II - As atividades sociais e econômicas;
III - A biota;
IV - As condições estéticas e sanitárias do meio am-

biente;
V - A qualidade e quantidade dos recursos ambientais;
VI - Os costumes, a cultura e as formas de sobrevi-

vência das populações.
Art. 43. A avaliação de impacto ambiental é resultan-

te do conjunto de
instrumentos e procedimentos à disposição do Poder

Público Municipal que possibilita a
análise e interpretação de impactos sobre a saúde, o

bem-estar da população, a
economia e o equilíbrio ambiental, compreendendo:
I - A consideração da variável ambiental nas políticas,

planos, programas ou
projetos que possam resultar em impacto referido no

caput;
II - A elaboração de Estudo Prévio de Impacto

Ambiental - EIA e o respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, para a im-

plantação de empreendimentos ou
atividades, na forma da lei.
Parágrafo único. A variável ambiental deverá incor-

porar o processo de
planejamento das políticas, planos, programas e pro-

jetos como instrumento decisório do
órgão ou entidade competente.
Art. 44. É de competência da Secretaria Municipal

de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, a exigência do EIA/RIMA para o

licenciamento de atividade
potencial ou efetivamente degradadora do meio am-

biente no Município bem como sua
deliberação final. Será cobrado pela análise do EIA/

RIMA o equivalente a uma vez o
valor da Licença de Localização;
§ 1º O EIA/RIMA poderá ser exigido na ampliação

da atividade mesmo quando
o RIMA já tiver sido aprovado.

§ 2º Caso haja necessidade de inclusão de pontos
adicionais ao Termo de
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Referência, tais inclusões deverão estar fundamenta-
das em exigência legal ou, em sua

inexistência, em parecer técnico consubstanciado,
emitido pela Secretaria Municipal de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
§ 3º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Re-

cursos Hídricos, deve
manifestar-se conclusivamente no âmbito de sua com-

petência sobre o EIA/RIMA em
até 150 dias a contar da data do recebimento, exclu-

ídos os períodos dedicados à
prestação de informações complementares.
§ 4º O Estudo de Impacto Ambiental será cobrado

dos empreendimentos que se
enquadrem em médio porte e empreendimentos pro-

vocadores de grandes danos
ambientais assim avaliados, mesmo que sejam de pe-

queno porte.
Art. 45. O EIA/RIMA, além de observar os demais

dispositivos deste Código,
obedecerá às seguintes diretrizes gerais:
I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas apro-

priadas e alternativas de
localização do empreendimento, confrontando-as com

a hipótese de não execução do
mesmo;
II - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou

indiretamente afetada
pelos impactos;
III - Realizar o diagnóstico ambiental da área de influ-

ência do empreendimento,
com completa descrição e análise dos recursos

ambientais e suas interações, tal como
existem, de modo a caracterizar a situação ambiental

da região, antes da implantação do
empreendimento;
IV - Identificar e avaliar sistematicamente os impac-

tos ambientais que serão
gerados pelo empreendimento nas suas fases de pla-

nejamento, pesquisa, instalação,
operação ou utilização de recursos ambientais;
V - Considerar os planos e programas governamen-

tais existentes e a implantação
na área de influência do empreendimento e a sua com-

patibilidade;
VI - Definir medidas redutoras para os impactos ne-

gativos bem como medidas
potencializadoras dos impactos positivos decorrentes

do empreendimento;

VII - Elaborar programa de acompanhamento e
monitoramento dos impactos

positivos e negativos, indicando a freqüência, os fa-
tores e parâmetros a serem

considerados, que devem ser mensuráveis e ter in-
terpretações inequívocas.

Art. 46. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos deverá

elaborar ou avaliar os termos de referência em ob-
servância com as características do

empreendimento e do meio ambiente a ser afetado,
cujas instruções orientarão a

elaboração do EIA/RIMA, contendo prazos, nor-
mas e procedimentos a serem adotados.

Art. 47. O diagnóstico ambiental, assim como a aná-
lise dos impactos

ambientais, deverá considerar o meio ambiente da
seguinte forma:

I - meio físico: o solo, o subsolo, as águas e o clima,
com destaque para os

recursos minerais, a topografia, a vegetação, os ti-
pos e aptidões do solo, o regime

hidrológico, e as correntes atmosféricas;
II - meio biológico: a flora e a fauna, com destaque

para as espécies indicadoras
da qualidade ambiental, de valor científico e econô-

mico, raras e ameaçadas de extinção
e os ecossistemas naturais;
III - meio sócio-econômico: o uso e ocupação do

solo, o uso da água e a sócioeconomia,
com destaque para os sítios e monumentos arqueo-

lógicos, históricos,
culturais e ambientais e a potencial utilização futura

desses recursos.
Parágrafo único. No diagnóstico ambiental, os fato-

res ambientais devem ser
analisados de forma integrada mostrando a interação

entre eles e a sua interdependência.
Art. 48. O EIA será realizado por equipe

multidisciplinar habilitada, não
dependente direta ou indiretamente do proponente,

sendo aquela responsável legal e
tecnicamente pelos resultados apresentados. Terá sua

análise cobrada o equivalente a
uma vez o valor da LI.
Parágrafo único. O COMDEMA poderá, em qual-

quer fase de elaboração ou
apreciação do EIA/RIMA, mediante voto fundamen-

tado aprovado pela maioria absoluta
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de seus membros, observar a idoneidade da equipe
multidisciplinar ou de técnico

componente, recusando, se for o caso, os levanta-
mentos ou conclusões de sua autoria.

Art. 49. O RIMA refletirá as conclusões do EIA de
forma objetiva e adequada à

sua ampla divulgação, sem omissão de qualquer ele-
mento importante para a

compreensão da atividade e conterá, no mínimo:
I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua rela-

ção e compatibilidade com as
políticas setoriais, planos e programas governamen-

tais;
II - A descrição do projeto de viabilidade (ou básico)

e suas alternativas
tecnológicas e locacionais, especificando para cada

um deles, nas fases de construção e
operação, a área de influência, as matérias-primas, a

mão-de-obra, as fontes de energia,
demanda de água, os processos e técnicas

operacionais, os prováveis efluentes,
emissões, resíduos e perdas de energia, e os empre-

gos diretos e indiretos a serem
gerados;
III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnós-

ticos ambientais da área de
influência do projeto;
IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais

da implantação e operação
da atividade, considerando o projeto, suas alternati-

vas, os horizontes de tempo de
incidência dos impactos, indicando os métodos, téc-

nicas e critérios adotados para sua
identificação, quantificação e interpretação;
V - A caracterização da qualidade ambiental futura da

área de influência,
comparando as diferentes situações da adoção do

projeto e suas alternativas, bem como
a hipótese de sua não realização;
VI - A descrição do efeito esperado das medidas

mitigadoras, previstas em
relação aos impactos negativos, mencionando aque-

les que não puderem ser evitados e o
grau de alteração esperado;
VII - O programa de acompanhamento e

monitoramento dos impactos;
VIII - A recomendação quanto à alternativa mais fa-

vorável, conclusões e
comentários de ordem geral.
§ 1º O RIMA deve ser apresentado de forma objeti-

va e adequada à sua
compreensão e as informações nele contidas devem

ser traduzidas em linguagem
acessível, ilustradas por mapas e demais técnicas de

comunicação visual, de modo que a
comunidade possa entender as vantagens e desvanta-

gens do projeto, bem como todas as
conseqüências ambientais de sua implementação.
§ 2º O RIMA relativo a projetos de grande porte,

definido pela Lei de
Zoneamento, conterá obrigatoriamente:
I - A relação, quantificação e especificação de equi-

pamentos sociais e
comunitários e de infra-estrutura básicas para o aten-

dimento das necessidades da
população, decorrentes das fases de implantação,

operação ou expansão do projeto;
II - A fonte de recursos necessários à construção e

manutenção dos
equipamentos sociais e comunitários e à infra-estrutu-

ra.
Art. 50. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos ao
determinar a elaboração do EIA e apresentação do

RIMA, por sua iniciativa ou quando
solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público

ou por 50 (cinqüenta) ou mais
cidadãos munícipes, dentro de prazos fixados em lei,

promoverá a realização de
Audiência Pública para manifestação da população

sobre o projeto e seus impactos
sócio-econômicos e ambientais.
§ 1º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Re-

cursos Hídricos procederá à
ampla publicação de edital, dando conhecimento e

esclarecimento à população da
importância do RIMA e dos locais e períodos onde

estará à disposição para
conhecimento, inclusive durante o período de análise

técnica.
§ 2º A realização da audiência pública deverá ser

esclarecida e amplamente
divulgada com antecedência necessária à sua realiza-

ção em local conhecido e acessível.
Art. 51. A relação dos empreendimentos ou ativida-

des que estarão sujeitas à
elaboração do EIA e respectivo RIMA, será definida

por ato do Poder Executivo
Federal, Estadual e Municipal.
CAPÍTULO VI
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DO LICENCIAMENTO E DA REVISÃO
Art. 52. A execução de planos, programas, obras, a

localização, a instalação, a
operação, a ampliação de atividade e o uso e explo-

ração de recursos ambientais de
qualquer espécie vegetal, animal ou mineral, de inicia-

tiva privada ou do Poder Público
Federal, Estadual ou Municipal, consideradas efetiva

ou potencialmente poluidoras, ou
capazes de causar danos ou degradação ambiental,

dependerão de prévio licenciamento
municipal, com anuência da Secretaria Municipal de

Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, sem prejuízo de outras licenças legalmente

exigíveis.
Art. 53. As licenças de qualquer espécie de origem

Federal ou Estadual excluem
a necessidade de licenciamento pelo órgão compe-

tente do SISMUMA, nos termos deste
Código.
Art. 54. Caberá à Secretaria Municipal do Meio

Ambiente e Recursos Hídricos,
expedir as seguintes Licenças Ambientais:
I - Licença Ambiental Municipal de Localização (LL)

– concedida na fase
preliminar do planejamento do empreendimento ou

atividade, aprovando a sua
localização e concepção, atestando a viabilidade

ambiental e estabelecendo os requisitos
básicos e condicionantes a serem atendidos nas pró-

ximas fases de sua implementação e
deverá ser fornecida pelo Conselho Municipal de Meio

Ambiente;
II - Licença Ambiental Municipal de Instalação (LI) –

autoriza a instalação do
empreendimento ou atividade de acordo com as

especificações constantes dos planos,
programas e projetos aprovados, incluindo as medi-

das de controle ambiental e demais
condicionantes da qual constituem motivo

determinante.
III - Licença Ambiental Municipal de Operação (LO)

– autoriza a operação da
atividade ou empreendimento, após a verificação do

efetivo cumprimento do que consta
das licenças anteriores, com as medidas de controle

ambiental e condicionantes
determinados para a operação.
IV - Licença Ambiental de Queimadas (LAQ) - auto-

riza e estipula métodos em

que podem ser realizadas as queimadas dentro do
município, indicando as técnicas

utilizadas e responsabilidades do ato.
V - Licença Simplificada (LS) - Inclui todas as licen-

ças, mas somente emitida
para empreendimentos de micro e pequeno porte,

mediante avaliação do seu potencial
poluidor ou degradador, podendo o interessado soli-

citar as três licenças com valor
equivalente ao porte.
VI - Certidão - Emitida para empreendimentos que

irão iniciar processos de
licenciamentos. Não tem valor de Licença Ambiental

e o prazo de validade não
ultrapassa um ano.
VII - Autorização Ambiental - Autoriza a localização

ou execução de ato cujo
dano não seja repetitivo e freqüente e de baixo nível

degradador. Não poderá ultrapassar
6 meses.
§ 1.º As licenças ambientais poderão ser expedidas

isoladas, sucessivamente ou
em conjunto, de acordo com a natureza, característi-

ca e fase do empreendimento ou
atividade.
§ 2.º A ampliação da atividade ou do empreendimen-

to sempre dependerá de
autorização prévia ou novo licenciamento pela Secre-

taria Municipal do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos.
§ 3º Os empreendimentos de pequeno porte, que

possam ser provocadores de
significativas interferências ou danos ao meio ambien-

te, poderão ser alvos de LL, LI e
LO correspondentes ao seu porte, sendo descartada

a utilização da Licença
Simplificada.
Art. 55. As Licenças Ambientais serão requeridas pelo

proponente do
empreendimento ou atividade, mediante apresentação

do projeto competente,
preenchimento de formulários de solicitação e do EIA/

RIMA, quando exigido, e
quitação das taxas estabelecidas por regulamento desta

lei.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos
definirá elementos necessários à caracterização do

projeto e aqueles constantes das
licenças através de regulamento.
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Art. 56. O início de instalação, operação ou amplia-
ção de obra ou atividade

sujeita ao licenciamento ambiental, sem a expedição
da licença respectiva, implicará na

aplicação das penalidades administrativas previstas
neste Código e a adoção das

medidas judiciais cabíveis, sob pena de
responsabilização funcional do órgão

fiscalizador do SISMUMA.
Art. 57. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos definirá
os prazos para requerimento e validade das licenças

ambientais, o procedimento e
critérios de exigibilidade, a relação de atividades e

empreendimentos sujeitos ao
licenciamento, tudo em consonância com a legislação

pertinente.
CAPÍTULO VII
DA AUDITORIA AMBIENTAL
Art. 58. A auditoria ambiental, para efeito deste Có-

digo, é um procedimento de
análise e avaliação objetivas, sistemáticas, periódicas

e documentadas das condições
gerais, específicas e adequadas de funcionamento de

empreendimentos, atividades ou
desenvolvimento de obras causadoras de significati-

vo impacto ambiental, com o
objetivo de:
I - Verificar os níveis efetivos ou potenciais de polui-

ção e degradação ambiental
provocados pelas atividades ou obras auditadas;
II - Verificar o cumprimento de normas ambientais

federais, estaduais e
municipais;
III - Examinar a política ambiental adotada pelo em-

preendedor, bem como o
atendimento aos padrões legais em vigor, objetivando

preservar o meio ambiente e à
sadia qualidade de vida;
IV - Avaliar os impactos sobre o meio ambiente cau-

sados por obras ou
atividades auditadas;
V - Analisar as condições de operação e de manu-

tenção dos equipamentos e
sistemas de controle das fontes poluidoras e

degradadoras;
VI - Examinar, através de padrões e normas de ope-

ração e manutenção, a
capacitação dos operadores e a qualidade do desem-

penho da operação e manutenção dos

sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de pro-
teção do meio ambiente;

VII - Identificar riscos de prováveis acidentes e de
emissões contínuas que

possam afetar, direta ou indiretamente, a saúde da
população residente na área de

influência;
VIII - Analisar as medidas adotadas para a corre-

ção de não conformidades legais
detectadas em auditorias ambientais anteriores, ten-

do como objetivo a preservação do
meio ambiente e a sadia qualidade de vida.
§ 1º As medidas referidas no inciso VIII deste artigo

deverão ter o prazo para a
sua implantação à partir da proposta do empreen-

dedor, determinado pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
§ 2º O não cumprimento das medidas nos prazos

estabelecidos na forma do
parágrafo primeiro deste artigo sujeitará a infratora

às penalidades administrativas e às
medidas judiciais cabíveis.
Art. 59. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente

e Recursos Hídricos poderá
determinar aos responsáveis pela atividade efetiva

ou potencialmente poluidora ou
degradadora a realização de auditorias ambientais

periódicas ou ocasionais,
estabelecendo diretrizes e prazos específicos.
Parágrafo único. Nos casos de auditorias periódi-

cas, os procedimentos
relacionados à elaboração das diretrizes a que se

refere o caput deste artigo, deverão
incluir a consulta aos responsáveis por sua realiza-

ção e à comunidade afetada,
decorrentes do resultado de auditorias anteriores.
Art. 60. As auditorias ambientais serão realizadas

por conta e ônus da empresa a
ser auditada, por equipe técnica ou empresa de sua

livre escolha, devidamente
cadastrada no órgão ambiental municipal e acompa-

nhada a critério da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,

por servidor público ou técnico de
nível superior da área de meio ambiente.
§ 1º Antes de dar início ao processo de auditoria, a

empresa comunicará à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos, a equipe técnica ou
empresa contratada que realizará a auditoria.
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§ 2º A omissão ou sonegação de informações rele-
vantes descredenciarão os

responsáveis para a realização de novas auditorias,
pelo prazo mínimo de 5 (cinco)

anos, sendo o fato comunicado ao Ministério Público
para as medidas judiciais cabíveis.

Art. 61. Deverão, obrigatoriamente, realizar auditori-
as ambientais periódicas, as

atividades de elevado potencial poluidor e degradador,
dentre as quais:

I - Os terminais de petróleo e seus derivados, álcool e
gás natural;

II - As indústrias petroquímicas;
III - As centrais termoelétricas;
IV - Atividades extratoras ou extrativistas de recursos

naturais;
V - As instalações destinadas à estocagem de subs-

tâncias tóxicas e perigosas;
VI - As instalações de processamento e de disposi-

ção final de resíduos tóxicos
ou perigosos;
VII - As instalações industriais, comerciais ou recrea-

tivas, cujas atividades
gerem poluentes em desacordo com critérios, diretri-

zes e padrões normatizados;
§ 1º Para os casos previstos neste artigo, o intervalo

máximo entre as auditorias
ambientais periódicas será de 3 (três) anos.
§ 2º Sempre que constatadas infrações aos regula-

mentos Federais, Estaduais e
Municipais de proteção ao meio ambiente, deverão

ser realizadas auditorias periódicas
sobre os aspectos a eles relacionados, até a correção

das irregularidades,
independentemente de aplicação de penalidade ad-

ministrativa e da provocação de ação
civil pública.
Art. 62. O não atendimento da realização da audito-

ria nos prazos e condições
determinados sujeitará a infratora à pena pecuniária,

sendo essa, nunca inferior ao custo
da auditoria, que será promovida por instituição ou

equipe técnica designada pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos, independentemente de
aplicação de outras penalidades legais já previstas.
Art. 63. Todos os documentos decorrentes das audi-

torias ambientais,
ressalvados aqueles que contenham matéria de sigilo

industrial, conforme definido pelos

empreendedores, serão acessíveis à consulta pública
dos interessados nas dependências

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recur-
sos Hídricos, independentemente do

recolhimento de taxas ou emolumentos.
CAPÍTULO VIII
DO MONITORAMENTO
Art. 64. O monitoramento ambiental consiste no acom-

panhamento da qualidade
e disponibilidade dos recursos ambientais, com o ob-

jetivo de:
I - Aferir o atendimento aos padrões de qualidade

ambiental e aos padrões de
emissão;
II - Controlar o uso e a exploração de recursos

ambientais;
III - Avaliar os efeitos de planos, políticas e progra-

mas de gestão ambiental e de
desenvolvimento econômico e social;
IV - Acompanhar o estágio populacional de espécies

da flora e fauna,
especialmente as ameaçadas de extinção e em extinção;
V - Subsidiar medidas preventivas e ações emergenciais

em casos de acidentes
ou episódios críticos de poluição;
VI - Acompanhar e avaliar a recuperação de

ecossistemas ou áreas degradadas;
VII - Subsidiar a tomada de decisão quanto à neces-

sidade de auditoria
ambiental;

CAPÍTULO IX
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMA-

ÇÕES E CADASTRO
AMBIENTAIS - SISMIA

Art. 65. O Sistema Municipal de Informações
Ambientais será organizado,

mantido e atualizado sob responsabilidade da Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente e

Recursos Hídricos para utilização pelo Poder Público
e pela sociedade.

Art. 66. São objetivos do SISMIA entre outros:
I - Coletar e sistematizar dados e informações de in-

teresse ambiental;
II - Corrigir de forma ordenada, sistêmica e interativa

os registros e as
informações dos órgãos, entidades e empresas de in-

teresse para o SISMIA;
III - Atuar como instrumento regulador dos registros

necessários às diversas
necessidades do SISMIA;


