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Minuta de  
 

Projeto de LEI COMPLEMENTAR N.º ________/2018 
 

Institui o Código de Meio Ambiente do Município 
de Contagem e dá outras providências. 

 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA, e eu, 
Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei. 

 
CAPÍTULO I 

 
DO CÓDIGO AMBIENTAL E DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 
 

Seção I 
Disposições preliminares 

 
Art. 1º - Com base nos artigos 23, 30 e 225 da 
Constituição da República, nos artigos 197 a 206 da 
Lei Orgânica Municipal, artigos 94 e 95 do Plano 
Diretor do Município de Contagem, no 
Estatuto da Cidade e na Legislação Ambiental 
Federal, Estadual e Municipal, em caráter 
supletivo e complementar, este Código tem como 
finalidade: 
 
I – Assegurar a todos os munícipes o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial 
à sadia qualidade de vida e considerado como bem de 
uso comum do povo, sendo dever do Poder Público e 
da Comunidade defende-lo e preservá-lo; 
 
II – Preservar, melhorar e recuperar a qualidade 
ambiental propícia à vida, assegurando, no 
território municipal, condições ao desenvolvimento 
socioeconômico segundo princípios de proteção da 
dignidade da vida humana; 
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III – discriminar os critérios para o licenciamento 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
as penalidades para os infratores das normas 
municipais de proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente, e as condições para reabilitação de 
áreas exploradas; 
 
IV – exigir, na forma da lei, para a instalação de 
obra ou de atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo 
prévio de impacto ambiental, a que se dará 
publicidade, garantidas audiências públicas, na 
forma da lei; 
 
V – definir o uso e ocupação do solo, através de 
planejamento que englobe diagnóstico, análise 
técnica e definição de diretrizes de gestão dos 
espaços, ouvida a sociedade civil e entidades 
especializadas, respeitando a conservação da 
qualidade ambiental; 
 
VI – exercer controle efetivo sobre todas as formas 
de poluição decorrentes do exercício das atividades 
econômicas, de modo a viabilizar o processo de 
diversificação de usos sem prejuízo da qualidade 
ambiental do espaço urbano; 
 
VII – exercer controle sobre as ações de desnudação 
do solo e movimentos de terra, de forma a evitar o 
assoreamento dos corpos d’água e o desencadeamento 
de processos erosivos, bem como estimular a 
recuperação das áreas erodidas e degradadas em 
virtude de supressão da cobertura vegetal; 
 
VIII – estimular e promover o reflorestamento 
ecológico em áreas degradadas, objetivando, 
especialmente, a proteção de encostas e dos 
recursos hídricos, bem como a consecução de índices 
mínimos de cobertura vegetal; 
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IX – recuperar a vegetação em áreas urbanas, 
segundo critérios definidos em lei; 
 
X – proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem extinção de espécie ou submetam os 
animais à crueldade, fiscalização, a extração, 
captura, produção, transporte, comercialização e 
consumo de seus espécimes e subprodutos; 
 
XI – definir e implantar áreas e seus componentes 
representativos de todos os ecossistemas originais 
do espaço territorial do Município, a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e 
supressão, inclusive dos já existentes, permitidas 
somente por lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; 
 
XII – promover a proteção e a recuperação das 
nascentes, bem como a revitalização dos córregos do 
Município, evitando-se, ao máximo, a canalização 
dos mesmos; 
 
XIII – efetivar o controle público sobre os 
parques, reservas ambientais e demais unidades de 
conservação, de forma a garantir sua adequada 
manutenção e preservação, com cuidados especiais 
para a bacia de Vargem das Flores; 
 
XIV – exercer controle sobre a emissão de fumaça 
negra pelos veículos de carga e de transporte 
coletivo, para reduzir o nível de poluição 
atmosférica, mediante integração da gestão 
ambiental com o planejamento do transporte e 
trânsito urbanos; 
 
XV – promover ações no sentido da redução global do 
consumo de energia, através de normas para 
edificações, uso do solo e posturas municipais; 
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XVI – respeitar os princípios e normas de proteção 
ambiental e evitar todas as formas de desperdício 
na execução das obras civis, em especial as 
públicas; 
 
XVII – garantir a educação ambiental, e assegurar o 
acesso da população às informações ambientais 
básicas sobre o Município, com o objetivo de 
desenvolver uma consciência ecológica ampla e 
sadia, para se obter um melhor aproveitamento dos 
seus recursos naturais compatíveis com a 
preservação do meio ambiente; 
 
XVIII – promover a formação e a manutenção de 
corredores ecológicos nas bacias de Vargem das 
Flores e da Pampulha; 
 
XIX – elaborar plano de arborização urbana e 
implantar ampla arborização na cidade, de 
conformidade com o referido plano. 
 
XX – registrar, acompanhar e fiscalizar as 
concessões de direitos de pesquisa e exploração de 
recursos hídricos, minerais e vegetais em seu 
território; 
 
XXI – informar sistemática e amplamente a população 
sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio 
ambiente, as situações de risco de acidentes e a 
presença de substâncias potencialmente danosas à 
saúde na água potável e nos alimentos; 
 
XXII – garantir o amplo acesso dos interessados a 
informações sobre as fontes e causas da poluição e 
da degradação ambiental; 
 
XXIII – vedar a concessão de recursos públicos, ou 
incentivos fiscais, que desrespeitem as normas e os 
padrões de proteção ao meio ambiente; 
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XXIV – promover medidas judiciais e administrativas 
de responsabilização dos causadores de poluição ou 
de degradação ambiental. 
 
Art. 2º - O Município de Contagem, para a execução 
do presente Código, poderá buscar 
parceria no setor público, privado e no terceiro 
setor, assim como a atuação subsidiária 
do Estado ou da União, para a elaboração e 
realização de projetos, serviços e obras de 
recuperação, preservação, controle e melhoria dos 
recursos ambientais naturais. 
 
Art. 3º - O Poder Público estabelecerá as 
limitações administrativas indispensáveis ao 
controle das atividades potencial ou efetivamente 
degradadoras, compreendidas as restrições 
condicionadoras do exercício do direito de 
propriedade, nos termos de sua função social, 
observados o Plano Diretor do Município e os 
princípios constitucionais. 
 
Parágrafo Único: Para fins do § único do artigo 16 
da Lei Complementar Federal n.º 140, de 8 de 
dezembro de 2011, O Município de Contagem exercerá 
com plenitude as competências originárias contidas 
no artigo 9º da supracitada legislação federal. 
 
Art. 4º - O Poder Público deverá incluir no 
orçamento dos projetos, serviços e obras municipais 
os recursos necessários à obtenção das autorizações 
e licenças cabíveis, bem como à prevenção ou à 
correção dos impactos ou prejuízos ambientais 
decorrentes de sua execução. 
 
Art. 5º - O Poder Público compatibilizará as 
políticas de crescimento econômico e social com as 
de proteção do ambiente, com vistas ao 
desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável. 
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Art. 6º - O interesse público terá prevalência 
sobre o privado no uso, na exploração, na 
preservação e na conservação do patrimônio 
ambiental. 

Seção II 
Dos conceitos gerais 

 
Art. 7º - Para os fins previstos nesta Lei entende-
se por: 

 
I - área de preservação permanente – aquela 
protegida por lei, revestida ou não com cobertura 
vegetal, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, de proteger o solo e de assegurar o 
bem-estar da população humana. 
 
II - árvore - toda planta lenhosa que, quando 
adulta, tenha altura mínima de três metros e 
apresente divisão nítida entre copa, tronco e/ou 
estipe. 
 
III - árvore isolada - aquela que não integra 
dossel ou cobertura contínua de copas. 
 
IV - massa arbórea - conjunto de árvores formando 
dossel com copas interligadas, com ou sem a 
presença de sub-bosque. 
 
V - arbusto - vegetal adulto, variando de um a três 
metros, apresentando ou não divisão nítida entre 
copa e tronco, excetuando-se as palmeiras. 
 
VI - árvore imune de corte – espécie vegetal 
protegida por norma própria, presente em listas de 
espécies ameaçadas, por motivo de sua localização, 
raridade, beleza ou condição de porta-semente. 
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VII - árvore-símbolo – uma determinada espécie, que 
pela importância ou pela frequência de ocorrência 
na região tenha sido declarada oficialmente como 
tal pela União, Estado ou pelo Município. 
 
VIII - autorização de manejo de arborização – 
autorização emitida pelo órgão municipal competente 
que permite a pessoa física ou jurídica realizar 
poda, transplante ou supressão de espécime arbórea 
em território do município. 
 
IX - fuste – designação dada ao tronco da árvore, 
em toda a sua altura ou comprimento. 
 
X - injuria mecânica – dano causado à planta por 
meio mecânico. 
 
XI - insumo – materiais fornecidos necessários às 
atividades de produção e manutenção da vegetação, 
como adubo, terra, esterco, equipamentos e outros. 
 
XII - manejo – gerenciamento de áreas de interesse 
ambiental. 
 
XIII – medida mitigadora - ações tomadas com o 
objetivo de minimizar ou eliminar eventos adversos 
que se apresentam com potencial para causar 
impactos ambientais adversos ao meio natural. 
 
XIV - medida compensatória – ações destinadas a 
compensar os impactos ambientais negativos oriundos 
do desenvolvimento e da execução de um projeto, que 
não puderam ser minimizadas ou eliminadas com a 
adoção das medidas mitigadoras. 
 
XV - poda – ato de desbastar ou diminuir a massa 
verde da copa de árvore ou arbusto e remoção de 
qualquer parte de uma planta, visando beneficiar as 
remanescentes, com finalidades estética, 
paisagística, fitossanitária, funcional. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Assessoria Especial de Articulação Institucional, Normas e Procedimentos 

 

 
XVI - espécime vegetal de porte arbóreo – espécime 
representante do reino vegetal que possua sistema 
radicular, tronco, estirpe ou caule lenhoso e 
sistema foliar, independente do diâmetro, altura e 
idade. 
 
XVII - problema fitossanitário – incidência de 
agentes biológicos e/ou fisiológicos que possam 
interferir no desenvolvimento normal da planta. 
 
XVIII - ramificação baixa – disposição dos ramos em 
nível baixo que prejudicam o desenvolvimento da 
planta. 
 
XIX - reparo – restituição do que foi perdido 
irregularmente. 
 
XX - sistema radicular – conjunto de raízes. 
 
XXI - supressão – eliminação de um espécime 
vegetal. 
 
XXII - torrão – volume de terra que assegure a 
sobrevivência do espécime transplantado. 
 
XXIII - transplantio vegetal - remoção e transporte 
de espécime vegetal de seu local de origem, para 
replantio em local adequado, sob orientação e 
condições técnicas específicas, com o objetivo de 
mantê-lo vivo e apto a desenvolver-se normalmente. 
 
XXIV – laudo prévio – documento técnico emitido 
pelo órgão ambiental central em que é analisada a 
pertinência ou não da concessão da autorização para 
supressão e/ou transplante de espécime arbóreo. 
 
XXV - Espécies Nativas: as espécies, subespécies ou 
taxa inferiores ocorrentes dentro de sua área de 
distribuição natural presente ou passada. 
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XXVI - Espécies Exóticas: toda espécie alóctone a 
determinado ecossistema, que, independentemente de 
sua forma de introdução, provoca alterações 
ecológicas no habitat e para as espécies 
autóctones, acarretando prejuízo e riscos à 
biodiversidade. A lista de espécies exóticas 
invasoras da flora e deverá ser atualizada 
periodicamente através de Resolução do COMAC. 

 
XXVII - Distribuição Natural: ambiente natural onde 
uma espécie se originou e evoluiu, estando em 
equilíbrio natural com a biota respectiva. 
 
XXVIII - Invasão Biológica: processo de ocupação de 
ambiente natural por espécies exóticas, provocando 
impactos ambientais negativos, como alteração no 
meio abiótico, competição, hibridação, deslocamento 
de espécies nativas, entre outros. 
 
XXIX - Controle de Espécies Exóticas Invasoras: 
aplicação de métodos físicos, químicos ou 
biológicos que resultem da redução e, sempre que 
desejável e possível, na erradicação de populações 
de espécies exóticas invasoras. 
 
XXX - Espécies com Risco Iminente de 
Introdução/Invasão: espécies que não se encontram 
em ambientes naturais, porém têm histórico de 
invasão e chegada iminente por estarem contidas em 
cativeiro, haver interesse econômico ou situações 
análogas, listadas com vistas a gerar medidas 
preventivas para evitar sua introdução e invasão. 
 
XXXI - poluição sonora: a alteração adversa das 
características do meio ambiente causada por 
emissão de ruído, som e vibração que, direta ou 
indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde 
física e mental, à segurança e ao bem-estar dos 
meios antrópico, biótico ou físico, ou transgrida 
as disposições fixadas nesta Lei; 
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XXXII - período diurno: o período de tempo 
compreendido entre as 07:01 h (sete horas e um 
minuto) e as 19:00 h (dezenove horas) do mesmo dia; 
 
XXXIII - período vespertino: o período de tempo 
compreendido entre as 19:01 h (dezenove horas e um 
minuto) e as 22:00 h (vinte e duas horas) do mesmo 
dia; 
 
XXXIV - período noturno: o período de tempo 
compreendido entre as 22:01 h (vinte e duas horas e 
um minuto) de um dia e as 07:00 h (sete horas) do 
dia seguinte; 
 
XXXV – som: fenômeno físico provocado pela 
propagação de vibrações mecânicas em um meio 
elástico, dentro de faixa de frequência de 16Hz 
(dezesseis hertz) a 20kHz (vinte quilohertz), e 
passível de excitar o aparelho auditivo humano; 
 
XXXV - ruído: qualquer som ou vibração que cause ou 
possa causar perturbações ao sossego público ou 
produza efeitos psicológicos ou fisiológicos 
negativos em seres humanos e animais; 
 
XXXVI - ruído contínuo: aquele com flutuações de 
nível de pressão sonora tão pequenas que podem ser 
desprezadas dentro do período de observação; 
 
XXXVII - ruído intermitente: aquele cujo nível de 
pressão sonora oscila bruscamente várias vezes, 
durante o intervalo de tempo de medição, sendo o 
período em que o nível sonoro se mantém constante 
igual ou superior a 01 (um) segundo; 
 
XXXVIII - ruído impulsivo: aquele que consiste de 
uma ou mais explosões de energia sonora, tendo, 
cada uma, duração inferior a 01 (um) segundo; 
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XXXIX - som com componentes tonais: som que contém 
tons puros, que podem ser identificados por meio da 
comparação de níveis sonoros; 
 
XL - nível sonoro: termo genérico utilizado para 
expressar parâmetros descritores do som, tais como 
o nível de pressão sonora e o nível de pressão 
sonora equivalente, entre outros; 
 
XLI - decibel (dB): unidade adimensional usada para 
expressar a razão entre a pressão sonora a medir e 
a pressão sonora de referência; 
 
XLII - dB(A): intensidade de som medida na curva de 
ponderação "A" utilizada para a avaliação das 
reações humanas ao ruído; 
 
XLIII - pressão sonora: diferença instantânea entre 
a pressão produzida por uma onda sonora e a pressão 
barométrica, em um dado ponto do espaço, na 
ausência de som; 
 
XLIV - nível de som equivalente: LAeq - nível médio 
de energia sonora, medido em dB(A), avaliado 
durante um período de tempo de interesse; 
 
XLV - ruído de fundo: nível de som equivalente, 
expresso na curva de ponderação "A" de todo e 
qualquer ruído que esteja sendo captado e que não 
seja objeto das medições sonoras, no local e 
horário considerados; 
 
XLVI - local de suposto incômodo: local onde é 
suposta a existência de distúrbio ou incômodo 
causado pelo som ou ruído; 
 
XLVII - limite real da propriedade: aquele 
representado por um plano imaginário que separa a 
propriedade real de uma pessoa física ou jurídica 
da de outra; 
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XLVIII - serviço de construção civil: qualquer 
operação de montagem, construção, demolição, 
remoção, reparo ou alteração substancial de uma 
edificação ou de uma estrutura; 
 
XLIX - fonte fixa de emissão sonora: qualquer 
instalação, equipamento ou processo, situado em 
local fixo, que produza emissão sonora para o seu 
entorno; 
 
L - fonte móvel de emissão sonora: qualquer 
instalação, equipamento ou processo que, durante 
seu deslocamento, produza emissão sonora para o seu 
entorno; 
 
LI - vibração: oscilação ou movimento alternado de 
um sistema elástico, transmitido por ondas 
mecânicas, sobretudo em meios sólidos. 
 
LII – atividades potencialmente poluidoras: 
atividades suscetíveis de produzir ruído nocivo ou 
incomodativo para os que habitem, trabalhem ou 
permaneçam nas imediações do local de onde decorre; 
 
LIII – atividades ruidosas temporárias: atividades 
ruidosas que assumem caráter não permanente, tais 
como obras de construção civil, competições 
desportivas, espetáculos, festas ou outros eventos 
de diversão, feiras, mercados, etc.; 
 
LIV – ruído de vizinhança: todo ruído não 
enquadrável em atos ou atividades sujeitas a regime 
específico, associado ao uso habitacional e às 
atividades que lhe são inerentes, produzido 
diretamente por alguém ou por intermédio de outrem, 
ou de dispositivo à sua guarda, ou de animal 
colocado sob sua responsabilidade que, pela 
duração, repetição ou intensidade do ruído, seja 
suscetível de atentar contra a tranquilidade da 
vizinhança ou a saúde pública; 
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LV - Unidade de Conservação: espaço territorial e 
seus recursos ambientais, legalmente instituído 
pelo Poder Público, de propriedade pública ou 
privada, com características naturais relevantes, 
destinadas à melhoria da qualidade de vida e à 
conservação da natureza, com objetivos de 
conservação dos limites definidos, sob regime 
especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção; 
 
LVI - Conservação da Natureza: compreende a 
preservação, a manutenção, a utilização 
sustentável, a restauração e a recuperação do 
ambiente natural, para que possa produzir o maior 
benefício, em bases sustentáveis, às atuais 
gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 
necessidades e aspirações das gerações futuras, e 
garantindo a sobrevivência da biodiversidade; 
 
LVII - Parque Urbano - espaço territorial com 
características naturais inserido no contexto 
urbano que dispõe de equipamentos sociais e 
possibilita a realização de atividades de lazer, 
cultura e educação, bem como a preservação de áreas 
verdes com aspectos não necessariamente originais, 
mas suficientes à prestação de serviços 
ecossistêmicos, legalmente instituído pelo Poder 
Público com limites definidos sob regime especial 
de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção; 
 
LVIII - Área Verde de Complemento Urbano: espaço 
territorial aberto ajardinado que complementa o 
parcelamento urbano do Município e proporciona a 
permeabilidade do solo, favorecendo a arborização 
da cidade e minimizando os impactos ambientais 
causados pelo parcelamento; 
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LIX - Diversidade Biológica: a variabilidade de 
organismos vivos de todas as origens, 
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas 
terrestres, aquáticos, e os complexos ecológicos de 
que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
intraespecífica, interespecífica e de ecossistemas; 
 
LX - Recurso Ambiental: a atmosfera, as águas 
interiores, superficiais e subterrâneas, os 
estuários, o solo, o subsolo, os elementos da 
biosfera, a fauna e a flora, nativas e 
introduzidas; 
 
LXI - Preservação: conjunto de métodos, 
procedimentos e políticas que visem a proteção 
permanente das espécies, habitats e ecossistemas, 
além da manutenção dos processos ecológicos, 
prevenindo a simplificação dos sistemas naturais; 
 
LXII - Proteção Integral: manutenção dos 
ecossistemas livres de alterações causadas por 
interferência humana, admitindo apenas o uso 
indireto dos seus atributos naturais; 
 
LXIII - Conservação In Situ: conservação de 
ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e 
recuperação de populações viáveis de espécies em 
seus meios naturais e, no caso de espécies 
domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham 
desenvolvido suas propriedades características; 
 
LXIV - Conservação Ex Situ: conservação, fora de 
seu lugar de origem, de espécies da fauna e da 
flora que estejam ameaçadas de extinção ou sob 
regime especial de proteção, transportando-as para 
uma nova área, que pode ser uma área de bioma 
similar ao original ou de cativeiro, tendo como 
objetivo o resgate, a sobrevivência e a reprodução 
de tais espécies; 
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LXV - Manejo: todo e qualquer procedimento que vise 
promover e assegurar a conservação da diversidade 
biológica e dos ecossistemas, inclusive por medidas 
de proteção aos recursos, sem atos de interferência 
direta nestes; 
 
LXVI - Uso Indireto: aquele que não envolve 
consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos 
naturais; 
 
LXII - Uso Direto: aquele que envolve coleta e uso, 
comercial ou não, dos recursos naturais; 
 
LXVIII - Uso Sustentável: exploração do ambiente de 
maneira a garantir a perenidade dos recursos 
ambientais renováveis e dos processos ecológicos, 
mantendo a biodiversidade e os demais atributos 
naturais, de forma socialmente justa e 
economicamente viável; 
 
LXIX - Extrativismo: sistema de exploração baseado 
na coleta e extração, de modo sustentável, de 
recursos naturais renováveis; 
 
LXX - Recuperação: recomposição de um ecossistema 
ou de uma população silvestre degradada a uma 
condição não degradada, que pode ser diferente de 
sua condição original; 
 
LXXI - Restauração: recomposição de um ecossistema 
ou de uma população silvestre degradada o mais 
próximo possível da sua condição original; 
 
LXXII - Zoneamento: definição de setores ou zonas 
em uma unidade de conservação ou parque urbano com 
finalidade de manejo e normas específicas, com o 
propósito de proporcionar os meios e as condições 
para que todos os objetivos da unidade de 
conservação e área verde possam ser alcançados de 
forma harmônica e eficaz; 
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XIX - Plano de Manejo: instrumento de Gestão de uma 
unidade de conservação ou parque urbano, 
consistente de um documento técnico, no qual se 
realiza diagnósticos ambientais, estabelecendo o 
zoneamento territorial e as normas que devem 
orientar o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas 
físicas necessárias à administração da unidade; 
 
LXXIII - Zona de Amortecimento: é uma área 
estabelecida ao entorno de uma unidade de 
conservação, onde as atividades humanas estão 
sujeitas a normas e restrições específicas, com o 
propósito de evitar e minimizar os impactos 
negativos sobre a unidade ou parque urbano, 
priorizando usos sustentáveis, especialmente nas 
unidades próximas a áreas intensamente urbanizadas; 
 
LXXIV - Corredores Ecológicos: fragmentos de 
vegetação, incluindo a arborização urbana, que 
conectam áreas verdes protegidas, possibilitando 
entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, 
facilitando a dispersão de espécies e a 
recolonização de áreas degradadas, bem como a 
manutenção de populações que demandam para sua 
sobrevivência áreas com extensão maior do que 
aquela das unidades individuais; 
 
LXXV - Espaço Urbanizado: área com equipamentos 
para lazer ativo e/ou passivo, com traçado definido 
(passeios e canteiros) e dotada de vegetação; 
 
LXXVI – Turismo Ecológico: turismo desenvolvido em 
localidades com potencial ecológico, procurando 
conciliar a exploração turística ao meio ambiente, 
harmonizando as ações com a natureza, bem como 
oferecendo ao turista contato com os recursos 
naturais e culturais da região, contribuindo para a 
formação de uma consciência ecológica; 
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LXXVII – Educação Ambiental: processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação 
do meio ambiente, essencial para a qualidade de 
vida e sua sustentabilidade. 
 

Seção II 
Dos princípios 

 
Art. 8º – Ficam recepcionados ao presente Código 
Ambiental do Município de Contagem, os princípios 
técnicos e jurídicos estabelecidos na Lei Federal 
n.º 12.651, de 25 de maio de 2012, Lei Federal nº 
6938/1981, e Lei Complementar n.º 140, de 8 de 
dezembro de 2011. 
 
Art. 9º - Os princípios a serem observados na 
execução da Política de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável para o Município de 
Contagem: 
 
I- A autonomia do poder municipal para o exercício 
das atribuições contidas no artigo 20 da 
Constituição da República e no artigo 9º da Lei 
Complementar n.º 140, de 8 de dezembro de 2011; 
 
II- A prevalência do interesse público sobre o 
privado e do interesse coletivo sobre o interesse 
privado; 
 
III - A presunção do dano ambiental, causado por 
qualquer fato degradador, mesmo quando se torne 
impossível ou imperceptível a avaliação de sua 
extensão através de laudo técnico; 
 
IV - A função social e ambiental da propriedade. 
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Art. 10 - Para garantir a participação popular na 
proteção do meio ambiente, deverão ser utilizados, 
entre outros, os seguintes instrumentos de gestão: 
 
I – Formação paritária entre poder público e 
sociedade no Conselho Municipal de Meio Ambiente; 
 
II – debates, audiências e consultas públicas; 
 
III – seminários, pré-conferências e conferência 
sobre assuntos de interesse ambiental, para fins de 
revisão do presente Código Ambiental; 
 
IV – iniciativa popular de revisão do Código 
Ambiental e demais legislações que a regulamente, 
programas e projetos de desenvolvimento 
sustentável. 
 

CAPÍTULO II 
DO SISTEMA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SISMUMA 

 
Art. 11 - O Sistema Municipal do Meio Ambiente – 
SISMUMA é constituído pelos seguintes órgãos e 
entidades municipais, responsáveis pela proteção e 
melhoria da qualidade ambiental: 
 
I - Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem 
- COMAC, órgão colegiado de caráter deliberativo, 
consultivo, normativo e recursal; 
 
II - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, órgão central 
do Sistema, responsável pela execução da Política 
Municipal do Meio Ambiente e de aplicação da 
política ambiental; 
 
III – Fundo Municipal de Meio Ambiente, instituído 
pela Lei Municipal n.º 4.130, de 13 de dezembro de 
2017. 
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Parágrafo Único: Integram o Sistema Municipal de 
Meio Ambiente, os escritórios de representação no 
Município, dos órgãos integrantes do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente – SISEMA, previsto na Lei 
Estadual n.º 21.972, de 21 de janeiro de 2016,  e 
do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, 
previsto na Lei Federal n.º 6.938, de 31 de agosto 
de 1981. 
 

Seção I 
Do órgão consultivo e deliberativo 

 
Art. 12 - Compete ao COMAC: 
 
I - definir as atividades cujo licenciamento 
ambiental sujeita-se à sua anuência prévia; 
 
II - anuir previamente os pedidos de licenciamento 
ambiental ou de concessão de autorização, nos 
termos do art. 28 desta Lei; 
 
III - baixar normas e padrões de qualidade 
ambiental, observadas as legislações federal e 
estadual; 
 
IV - apreciar, em segunda instância, os recursos 
interpostos contra penalidades decorrentes de 
infrações a normas e regulamentos ambientais; 
 
V - solicitar informações relativas aos processos 
de licenciamento ambiental, à situação ambiental de 
atividades instaladas no Município e às ações do 
Poder Executivo que impliquem impactos ambientais; 
 
VI - solicitar à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SMA a promoção de ações de vistoria, 
fiscalização ou perícia em atividades 
potencialmente poluidoras ou modificadoras do meio 
ambiente; 
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VII - definir complementarmente as atividades 
sujeitas ao licenciamento ambiental; 
 
VIII - atuar no sentido de formar consciência 
pública da necessidade de proteger, conservar e 
melhorar o Meio Ambiente; 
 
IX - opinar previamente sobre planos e programas 
plurianuais de trabalho da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; 
 
X - decidir casos omissos, bem como dirimir dúvidas 
ou interpretações desta Lei; 
 
XI - exercer outras atribuições previstas no Plano 
Diretor. 
 
Art. 13 - O COMAC - Conselho Municipal do Meio 
ambiente de Contagem, será composto de 10 (dez) 
membros, a saber: 
 
I - representantes do Poder Público Municipal: 
 
a) O Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, que o Presidirá; 
 
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico; 
 
c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação; 
 
d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos; 
 
e) 1 (um) representante da Câmara Municipal de 
Contagem; 
 
II - representantes de cada um dos seguintes órgãos 
e entidades: 
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a) 1 (um) representante do Centro Industrial e 
Empresarial de Minas Gerais - CIEMG; 
 
b) 1 (um) representante da Associação Comercial e 
Industrial de Contagem - ACIC; 
 
c) 1 (um) representante de entidades civis criadas 
com finalidade específica de defesa da qualidade do 
meio ambiente, com atuação no âmbito do Município 
de Contagem; 
 
d) 1 (um) representante de sindicatos de 
trabalhadores de categorias profissionais não 
liberais, com base territorial no Município de 
Contagem; 
 
e) 01 (um) representante de associações civis 
representativas dos moradores do Município de 
Contagem. 
 
Parágrafo único: Cada membro do COMAC terá um 
suplente, que o substituirá em caso de impedimento. 
 
Art. 14 - O Secretário Executivo do Conselho, 
designado pelo Presidente do Conselho Municipal do 
Meio Ambiente de Contagem, o substituirá nos seus 
impedimentos. 
 
Parágrafo único: Em caso de impedimento do 
Presidente e de seu substituto, assumirá 
provisoriamente a presidência, o membro mais idoso 
do COMAC - Conselho Municipal do Meio Ambiente de 
Contagem, presente á reunião, que procederá 
imediatamente a eleição do presidente da sessão. 
 
Art. 15 - Os membros efetivos de que trata o artigo 
3o., inciso II e seus respectivos suplentes, serão 
indicados pela direção de cada um dos órgãos e 
entidades mencionados. 
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Parágrafo Primeiro: O órgão ou entidade poderá 
substituir o membro efetivo ou seu suplente, 
mediante comunicação por escrito dirigido ao 
Presidente do COMAC. 
 
Parágrafo Segundo: Nenhum membro será remunerado 
por este motivo, sendo sua participação efetiva no 
Conselho considerada serviço relevante para a 
comunidade. 
 
Art. 16 - Os membros efetivos de que trata o artigo 
3o., inciso III, e seus respectivos suplentes, 
serão escolhidos em reunião conjunta dos órgãos e 
entidades interessadas com o Presidente do COMAC. 
Parágrafo Primeiro: As reuniões serão convocadas 
pelo Presidente do COMAC mediante edital publicado 
no "Diário Oficial de Contagem" 
 
Parágrafo Segundo: O Presidente do COMAC não tem 
direito a voto nas reuniões para escolha de 
representantes. 
 
Parágrafo Terceiro: O Presidente do COMAC julgará 
os pedidos de impugnação de órgãos ou entidades que 
não se enquadram no previsto no artigo 3o., inciso 
III.  
 
Art. 17 - O membro efetivo de que trata o artigo 
3o., incisos II e III e seu suplente terão mandato 
com duração de 01 (um) ano, permitida a recondução. 
 
Art. 18 – O COMAC deliberará, por iniciativa 
própria ou por requerimento do interessado, a 
inclusão de órgãos ou entidades como membros 
convidados do Conselho, podendo tais somente 
apresentarem sugestões.  
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Parágrafo Único: O não comparecimento a 3 reuniões 
consecutivas ou 5 alternativas durante 12 meses, 
implica em exclusão do Conselheiro. 
 
Art. 19 – O COMAC será estruturado composto em 
câmaras técnicas a serem criadas de acordo 
com as necessidades e por deliberação própria. 
 
Art. 20 - Ao Presidente do COMAC compete: 
 
I - dirigir os trabalhos e presidir as sessões; 
 
II - convocar as reuniões do Conselho; 
 
III - encaminhar a votação de matéria submetida à 
decisão do Conselho; 
 
IV - assinar as atas das reuniões; 
 
V - assinar as deliberações do Conselho; 
 
VI - despachar os expedientes do Conselho; 
 
VII - dirigir as sessões ou suspendê-las, 
concedendo, negando e cassando a palavra, ou 
delimitando a duração das intervenções; 
 
VIII - designar relatores para estudos preliminares 
dos assuntos a serem discutidos nas reuniões; 
 
IX - delegar atribuições de sua competência; 
 
X - exercer o juízo de admissibilidade para 
recursos dirigidos ao COMAC nos casos de 
tempestividade.  
 
Art. 21 - Compete aos membros do COMAC: 
 
I - comparecer às reuniões; 
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II - debater a matéria em discussão; 
 
III - requerer informações, providências e 
esclarecimentos ao Presidente; 
 
IV - apresentar relatórios e pareceres dentro dos 
prazos fixados; 
 
V - votar; 
 
VI - propor temas e assuntos à discussão e votação 
do Conselho; 
 
VII - assinar as atas das reuniões; 
 
VIII - dirimir dúvidas relativas a interpretação 
desta Lei. 
 
Art. 22 - O COMAC se reunirá ordinária e 
extraordinariamente. 
 
Parágrafo Primeiro: As reuniões ordinárias 
ocorrerão mensalmente, em data, local e hora 
fixados com   antecedência de, pelo menos, 7 (sete) 
dias, pelo Presidente. 
 
Parágrafo Segundo: As reuniões extraordinárias 
ocorrerão por iniciativa do Presidente ou 
solicitação por escrito de pelo menos, 05 (cinco) 
membros efetivos, encaminhada ao Presidente com 
antecedência de no mínimo 10 (dez) dias. 
 
Parágrafo Terceiro: O Presidente convocará as 
reuniões extraordinárias com antecedência mínima de 
2 (dois) dias. 
 
Art. 23 - Somente haverá reunião do COMAC com 
presença de, no mínimo, 6(seis) membros com direito 
a voto. 
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Art. 24 - As reuniões do COMAC serão públicas. 
 
Parágrafo Primeiro:  A inscrição do público 
interessado será aberta na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em 
livro próprio, 24 (vinte e quatro) horas antes do 
início da reunião. 
 
Parágrafo Segundo: Por decisão do Presidente, será 
facultada a todos os presentes o direito à 
palavra,  ressalvando-se as disposições no item VII 
do artigo 10 da presente Lei. 
 
Art. 25 - Por decisão do COMAC, poderá ser vedada a 
participação do público e membros convidados na 
reunião seguinte, ordinária ou extraordinária. 
 
Art. 26 - Havendo número regimental, o Presidente 
abrirá a sessão, procedendo-se à leitura da ata da 
reunião anterior, a qual, depois de discutida e 
aprovada, com emendas ou sem elas, será subscrita 
pelo Presidente e demais membros. 
 
Parágrafo Único: As atas, depois de aprovadas e 
assinadas pelo Presidente, serão lavradas em livro 
próprio e assinadas pelos membros que participaram 
da reunião que as originou. 
 
Art. 27 - Os assuntos a serem apreciados nas 
reuniões deverão constar de pauta previamente 
distribuída, e acompanhada dos documentos 
necessários ao estudo da matéria. 
 
Parágrafo Único: Por requerimento de qualquer de 
seus membros efetivos com direito a voto, o COMAC 
poderá deliberar sobre a inclusão de novos assuntos 
na pauta da reunião em curso, ou na pauta da 
reunião seguinte.  
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Art. 28 - Os assuntos serão discutidos segundo a 
respectiva ordem de inscrição em pauta, podendo o 
Conselho, a requerimento de qualquer de seus 
membros com direito a voto deliberar sobre a 
precedência de um sobre o outro. 
 
Art. 29 - Os assuntos serão discutidos em plenário 
e, depois de suficientemente esclarecidos, serão 
colocados em votação pelo Presidente. 
 
Parágrafo Primeiro: Terão direito a voto os membros 
efetivos do Conselho, ou, no caso de impedimento, 
os seus respectivos suplentes. 
 
Parágrafo Segundo: Será considerada aprovada a 
moção que obtiver a maioria simples dos votos, com 
exceção da votação de pedido de vista mencionada no 
artigo xx desta Lei. 
 
Parágrafo Terceiro: Cabe ao Presidente do COMAC, 
além de voto pessoal o de qualidade. 
 
Art. 30 - Qualquer membro efetivo do Conselho 
Municipal do Meio Ambiente de Contagem, que não se 
julgue suficientemente esclarecido poderá, antes de 
encerrada a discussão, pedir vista da matéria em 
debate, a qual permanecerá na pauta para a reunião 
seguinte, e dela só poderá ser retirada por novo 
pedido de vista, se aprovado pelo voto de 2/3 (dois 
terços) dos membros efetivos presentes á reunião.  
 

Seção II 
Do órgão técnico executivo 

 
Art. 31 - Compete à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável enquanto 
Órgão Central do Sistema Municipal de Meio Ambiente 
além de outras atribuições legais: 
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I - implementar as políticas ambientais municipais, 
em articulação com os órgãos setoriais e os órgãos 
afins dos Municípios vizinhos, do Estado e da 
União; 
 
II - prestar apoio e assessoramento técnico aos 
órgãos integrantes do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente; 
 
III – gestão do Sistema Municipal de Unidades de 
Conservação; 
 
IV – gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
 
Parágrafo Primeiro: Para o cumprimento das 
competências deste artigo, o Órgão Central do 
SISUMA observará a gestão democrática. 
 
Parágrafo Segundo: A Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável enquanto 
órgão Central do Sistema Municipal de Meio Ambiente 
é também o órgão local do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA, instituído pela Lei Federal nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981. 
 
Art. 32 -  A Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável tem por finalidade 
planejar, coordenar e articular a implementação das 
políticas de meio ambiente do Município, de forma 
integrada e intersetorial, competindo-lhe. 
 
I - promover o Licenciamento Ambiental das 
atividades passíveis de licenciamento, previstas na 
Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, observadas 
as competências do Estado e da União e o disposto 
no art. 5º, inciso I desta Lei; 
 
II - analisar e emitir parecer sobre estudos e 
projetos relativos a pedidos de licenças ambientais 
a serem apreciadas pelo COMAC; e 
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III - exercer a ação fiscalizadora e o poder de 
polícia para a observância das normas contidas na 
legislação de proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente, requisitando, quando necessário, 
apoio policial para a garantia do exercício desta 
competência; 
 
IV - prestar apoio e assessoramento técnico ao 
COMAC; 
 
V - formular, para aprovação do COMAC, as normas 
técnicas e os padrões de proteção, conservação e 
melhoria do meio ambiente, observadas as 
legislações nacional e estadual; 
 
VI - coordenar e executar as atividades de gestão 
da política de meio ambiente no Município, 
abrangendo controle e fiscalização ambiental, 
estudos e projetos, educação ambiental e 
desenvolvimento ambiental, observada a legislação 
estadual e federal, no que couber; 
 
VII - coordenar as atividades de planejamento e 
implementação das políticas de preservação de 
recursos naturais e de áreas verdes e de controle 
ambiental, em colaboração com os demais órgãos da 
Prefeitura; 
 
VIII - coordenar as atividades de controle 
ambiental, gerenciando o licenciamento ambiental, a 
fiscalização e a avaliação dos empreendimentos de 
impacto, com colaboração dos demais órgãos da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação; 
 
IX - elaborar propostas de legislação e normas 
ambientais e colaborar na elaboração das demais, no 
âmbito de atuação da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação; 
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X – elaborar, coordenar, executar e monitorar a 
implementação de planos, programas, pesquisas, 
projetos, ações e atividades decorrentes das 
políticas ambientais; 
 
XI - normatizar, monitorar e avaliar a qualidade 
ambiental do Município; 
 
XII - gerir os parques do Município 
 
XIII - monitorar e avaliar a qualidade dos resíduos 
sólidos gerados no Município; 
 
XIV - coordenar a articulação de programas e ações 
de órgãos ambientais de Municípios vizinhos e de 
outras esferas de governo com os do Município; 
 
XV - atuar, no que lhe compete, na gestão, 
coordenação, participação ou apoio a conselhos e 
fundos, conforme determinações das leis 
específicas;  
 
XVI - realizar a gestão de condicionantes; 
 
XVII - desenvolver outras atividades destinadas à 
consecução de seus objetivos. 
 
Art. 33 -  A Guarda Civil de Contagem, tem por 
finalidade as atribuições contidas no Art. 11, 
Inciso III, da Lei Complementar n.º 215, de 29 de 
dezembro de 2016, de natureza orientadora e 
preventiva de crimes ambientais. 
 

Seção III 
Fundo Municipal de Meio Ambiente 

 
Art. 34 - O Fundo Municipal do Meio Ambiente – 
FMMA, com o objetivo de: 
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I - captar, gerenciar e aplicar recursos na 
proteção, conservação e promoção da qualidade 
ambiental de vida da população de Contagem; 
 
II - aplicar recursos na implementação de ações 
voltadas para o controle, para a fiscalização, para 
a defesa e para a recuperação do meio ambiente, bem 
como para as atividades de apoio a essas ações; 
 
III - executar programas, projetos, capacitação e 
atividades desenvolvidos pelo órgão ambiental 
competente do Município de Contagem; 
 
IV - financiar projetos especiais, que fomentem a 
Política Municipal de Meio Ambiente; 
 
V - analisar, supervisionar, gerenciar e acompanhar 
a execução técnico-financeira dos projetos 
especiais. 
 
VI - os recursos advindos deste fundo também 
poderão ser usados na construção de parques nas 
áreas destinadas a este fim, e no cercamento das 
áreas verdes do município. 
 
VII - Implementar ações voltadas ao controle, a 
fiscalização, a defesa e a recuperação do meio 
ambiente, e ao aperfeiçoamento do sistema de 
gerenciamento de resíduos sólidos. 
 
Art. 35 - O Fundo Municipal de Meio Ambiente, 
vinculado à SEMAD e COMAC, tem natureza contábil, 
indispensável para a garantia das ações ligadas ao 
Meio Ambiente do Município de Contagem. 
 
Art. 36 - São receitas do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente: 
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I - recursos provenientes do pagamento de taxas e 
preços públicos oriundo da análise de processos de 
licenças ambientais, de expedição de certidões e 
autorizações, elaboração de pareceres e outros 
serviços prestados pelo órgão ambiental 
responsável; 
 
II - Créditos provenientes da aplicação de 
penalidades oriundas de violação das normas de 
proteção ambiental ocorridas no Município, no 
âmbito de sua competência; 
 
III - produto da arrecadação das multas aplicadas 
pela fiscalização de meio ambiente; 
 
IV - valores provenientes de compensação ambiental; 
 
V - Dotações orçamentárias do Município e créditos 
adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer de 
cada exercício; 
 
VI- Recursos advindos de convênios, consórcios, 
acordos e contratos firmados entre o Município e 
instituições privadas e públicas, nacionais, 
federais, municipais e internacionais; 
 
VII - Doações, contribuições em dinheiro, valores, 
bens móveis e imóveis que venha receber de pessoas 
físicas ou jurídicas nacionais ou internacionais; 
 
VIII - Recursos provenientes de transferências do 
Fundo Nacional do Meio Ambiente e do Fundo Estadual 
de Defesa Ambiental; 
 
IX - Rendimento de qualquer natureza, que venha a 
auferir como remuneração decorrente de aplicações 
financeiras dos recursos disponíveis; 
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VII- Recursos decorrentes de operações de crédito, 
internas e externas, destinados aos programas e 
projetos da área ambiental; 
 
VIII - Valores correspondentes à restituição do 
principal e rendimentos provenientes de 
financiamentos efetuados com recursos do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente; 
 
X - Repasses do ICMS Ecológico; 
 
Art. 37 - As receitas do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente serão depositados obrigatoriamente em 
conta específica do Fundo, mantida em agência de 
estabelecimento oficial de crédito. 
 
Art. 38 - As verbas do FMMA serão aplicadas em 
conformidade com o seu “Plano de Aplicação de 
Recursos”, sendo admitida a celebração de 
convênios, consórcios, acordos ou ajustes com 
órgãos e entidades da Administração Direta ou 
Indireta da União, dos Estados e dos Municípios, ou 
com entidades privadas cujos objetivos sejam a 
proteção e preservação do Meio Ambiente e desde que 
não possuam fins lucrativos. 
 
Art. 39 - Os recursos financeiros serão aplicados 
em programas, projetos ou ações nas seguintes 
áreas: 
 
I- Preservação, conservação e recuperação dos 
espaços territoriais protegidos pela legislação; 
 
II- Conservação e aproveitamento econômico, 
racional, sustentável, dos recursos 
naturais; 
 
III- Controle e fiscalização ambiental; 
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IV- Estudos e projetos para criação, implantação, 
estruturação e manutenção de parques municipais; 
 
V- Gerenciamento de resíduos sólidos; 
 
VI- Gestão e gerenciamento, incluindo controle, 
fiscalização, administração, estudos e planos de 
manejo de unidades de conservação da natureza; 
 
VII- Gerenciamento do sistema municipal de 
licenciamento ambiental; 
 
VIII- Pesquisa e desenvolvimento tecnológico de 
interesse ambiental; 
 
IX- Educação ambiental em todos os níveis de ensino 
e no engajamento da 
sociedade na conservação e melhoria do meio 
ambiente; 
 
X- Produção e edição de obras e materiais 
audiovisuais na área de educação e do conhecimento 
ambiental; 
 
XI- Pagamento por Serviços Ambientais; 
 
XII- Outras despesas não previstas nesta Lei, desde 
que voltadas ao interesse ambiental do município e 
autorizadas pelo COMAC. 
 
Art. 40 - Será expressamente vedada a utilização de 
recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente para 
custear as despesas correntes de responsabilidade 
do município. 
 
Parágrafo Primeiro: A convocação dos interessados 
para apresentação dos projetos especiais a que se 
refere o inciso IV do art. 34 desta Lei será feita 
através de publicação de edital. 
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Parágrafo Segundo: As receitas do Fundo Municipal 
de Meio Ambiente destinadas ao financiamento dos 
projetos especiais serão transferidas mediante 
convênios, termos de parceria, acordos, ajustes, ou 
outros instrumentos previstos em lei. 
 
Parágrafo Terceiro: O percentual máximo de receitas 
do Fundo Municipal de Meio Ambiente a ser destinado 
ao financiamento de projetos especiais e os 
critérios para prestação de contas destes 
financiamentos deverão ser estabelecidos em 
Regulamento. 
 
Art. 41 - A Gestão do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente será exercida pelo titular do órgão 
ambiental competente do Município de Contagem, a 
quem compete: 
 
I - estabelecer as diretrizes e programas de 
alocação de receitas do Fundo, em consonância com a 
Política Municipal de Meio Ambiente, bem como a sua 
execução; 
 
II – aprovar as propostas apresentadas para 
financiamento de projetos especiais, conforme 
estabelecido em regulamento. 
 
III - prestar contas ao Conselho Municipal de Meio 
Ambiente de Contagem - COMAC e apresentar os 
relatórios finais de cada projeto financiado, bem 
como demais documentos equivalentes, conforme 
disposto no Regulamento; 
 
IV - articular-se com outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública Municipal, Estadual e 
Federal, visando à execução dos objetivos do Fundo 
Municipal de Meio Ambiente. 
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Art. 42 - O Secretário Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável apresentará anualmente 
ao COMAC o Plano de Aplicação de Recursos, em 
caráter consultivo, antes do envio da proposta de 
Lei Orçamentária Anual à Câmara de Vereadores. 
 
Parágrafo Primeiro: O Plano de Aplicação de 
Recursos definitivo de cada exercício será aquele 
aprovado pela Câmara de Vereadores e integrante da 
Lei Orçamentária Anual, contendo os programas e 
projetos relacionados nas fichas orçamentárias 
respectivas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
 
Parágrafo Segundo: A movimentação financeira será 
realizada mediante assinatura conjunta do 
Gestor e de um tesoureiro, designado pelo Prefeito 
Municipal. 
 

CAPÍTULO III 
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL 

 
Seção I 

Das disposições gerais 
 

Art. 43. A aplicação da política ambiental do 
Município rege-se pelos seguintes instrumentos: 
 
I - Planejamento ambiental; 
 
II - Sistema de informações ambientais; 
 
III - Avaliação prévia de impactos ambientais; 
 
IV - Educação ambiental; 
 
V - Compensação pelo dano ou uso de recursos 
naturais; 
 
VI - Contrapartidas socioambientais; 
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VII - Estímulos e incentivos à preservação do 
ambiente; 
 
VIII - Controle e monitoramento; 
 
IX - Licenciamento ambiental; 
 
X - Fiscalização Ambiental; 
 
XI - Pesquisa e Tecnologia; 
 
XII - Zoneamento Ambiental. 

 
Seção II 

Do Planejamento Ambiental 
 
Art. 44. O Município de Contagem terá um Plano 
Ambiental Municipal, com a hierarquização das metas 
de qualidade ambiental e as respectivas ações em 
curto, médio e longo prazo, que deverão ser 
efetivamente cumpridas pelo poder público, setor 
privado ou coletividade, à luz do presente código, 
do Plano Diretor do Município, e demais 
instrumentos de planejamento. 
 
Parágrafo Único: Poderão ser estabelecidos planos 
temáticos para áreas específicas, conforme as 
exigências legais, que se vincularão ao Plano 
Ambiental Municipal, tais como o Plano Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos, o Plano Municipal de 
Arborização Urbana, etc. 
 
Art. 45. O Plano Ambiental Municipal será elaborado 
de forma participativa e sua aprovação se dará por 
meio de deliberação do COMAC. 
 
Parágrafo Único. O Plano Ambiental Municipal deverá 
contemplar um planejamento de conservação e 
recuperação da mata atlântica, conforme previsto na 
Lei Federal nº 11.428/2006. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Assessoria Especial de Articulação Institucional, Normas e Procedimentos 

 

Seção II 
Do sistema de informações ambientais – S.I.A 

 
Art. 46. A SEMAD manterá um Sistema de Informação 
Ambiental, físico e/ou digital, com as informações 
relativas ao meio ambiente do Município, que 
conterá o resultado de estudos, pesquisas, ações de 
fiscalização, estudos de impacto ambiental, 
autorizações, licenciamentos, pareceres, 
monitoramentos e inspeções. 
 
Parágrafo Primeiro: É garantido ao público o acesso 
às informações contidas no S.I.A.  
 
Parágrafo Segundo: Não serão disponibilizadas no 
Sistema as informações protegidas por segredo 
industrial, comercial e institucional. 
 

Seção III 
Avaliação prévia de impactos ambientais 

 
Art. 47. A avaliação prévia de impacto ambiental 
consiste na análise técnica multidisciplinar do 
conjunto de informações, estudos e projetos que 
serão colocadas pelos interessados à disposição do 
órgão ambiental, possibilitando a interpretação de 
impactos sobre a saúde, o bem-estar da população, a 
economia e o equilíbrio ambiental, ou a dissonância 
com as leis e regulamentos administrativos.  
 
Art. 48 - É de competência da SEMAD a exigência de 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental e Relatório de 
Impacto Ambiental – EIA/RIMA, Plano de Controle 
Ambiental(PCA), Relatório de Controle Ambiental 
(RCA) bem como o Relatório Ambiental 
Simplificado(RAS) para o licenciamento de atividade 
potencial ou efetivamente degradadora do ambiente e 
a sua deliberação final, observada a legislação 
ambiental vigente, em especial a Resolução CONAMA 
nº 01/1986. 
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Parágrafo Primeiro: A análise do EIA/RIMA e do PCA 
pela SEMAD deverá ser realizada por 
equipe técnica multidisciplinar habilitada e deverá 
observar a integração do projeto em exame com o 
Plano Ambiental Municipal, com o Plano Diretor de 
Desenvolvimento, com o Zoneamento Ambiental, e 
demais planos ou programas de interesse público, 
podendo, para tanto, envolver demais órgãos da 
administração pública. 
 
Parágrafo Segundo: Poderão ser exigidas informações 
complementares que forem necessárias para a 
conclusão quanto à viabilidade ambiental do 
empreendimento. 
 
Parágrafo Terceiro: Compete ao COMAC a aprovação do 
EIA/RIMA no ato da deliberação quanto ao 
licenciamento ambiental. 
 
Art. 49. Poderá ser exigido pela SEMAD quando 
julgar necessário ou quando requisitada pela 
Secretaria competente: 
 
I- Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV; 
 
II- Estudo de Impacto de Circulação – EIC; 
 
III- Estudo de Impacto do Patrimônio Cultural - 
EIPC; 
 
Parágrafo Primeiro: Ficam ressalvadas as 
competências de aprovação do EIV e/ou do EIC pelo 
órgão municipal responsável pela política urbana, e 
de aprovação do EIPC pelo órgão municipal 
responsável pelas políticas de proteção do 
patrimônio cultural. 
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Parágrafo Segundo: A exigência do EIV e/ou do EIC 
e/ou do EIPC se dará no âmbito da orientação quanto 
aos estudos para formalização de processos de 
licenciamento ambiental prévio ou corretivo, ou a 
título de informação complementar para análise do 
requerimento de licença. 
 
Parágrafo Terceiro: O documento de aprovação do EIV 
e/ou do EIC e/ou do EIPC pelo órgão municipal 
competente comporá o processo de licenciamento 
ambiental, subsidiando a avaliação da viabilidade 
ambiental do empreendimento em sentido amplo. 
 
Art. 50 - O EIA/RIMA poderá ser exigido para a 
ampliação de atividade já licenciada ainda que se 
tenha aprovado o RIMA quando da implantação da 
atividade. 
 
Art. 51 - Poderão ser admitidos pela SEMAD, de 
acordo com a natureza da atividade, sua 
localização, seu porte e seu potencial poluidor, 
espécies simplificadas de estudos de impacto 
ambiental, como o Relatório de Controle Ambiental e 
o Relatório Ambiental Simplificado, observada a 
legislação vigente. 
 
Art. 52 - O estudo de impacto ambiental será 
realizado por equipe multidisciplinar habilitada, 
não dependente direta ou indiretamente do 
proponente do projeto e que será responsável 
tecnicamente pelos resultados apresentados. 
 
Art. 53 - Correrão por conta do proponente do 
projeto as despesas referentes a realização do 
estudo de impacto ambiental com coleta e aquisição 
dos dados e informações, trabalhos e inspeções de 
campo, análises de laboratório, estudos técnicos e 
científicos na elaboração do RIMA, sua distribuição 
aos órgãos públicos interessados, e sua 
disponibilização à sociedade. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Assessoria Especial de Articulação Institucional, Normas e Procedimentos 

 

 
 
Parágrafo Único: A disponibilidade do EIA/RIMA 
deverá ser publicado em jornais de circulação local 
e regional, informando o prazo os locais públicos 
onde os cidadãos interessados poderão ter acesso 
aos estudos. 
 
Art. 54. O órgão licenciador poderá solicitar a 
realização de audiência pública para apresentação 
do EIA/RIMA na forma como dispuser o regulamento. 
 
 

Seção IV 
Educação ambiental 

 
Art. 55 - A educação ambiental é um instrumento da 
gestão ambiental municipal e deverá estar presente, 
de forma articulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo, em caráter 
formal e não formal, nos termos da Lei Federal sob 
nº 9.795/1999, ou de legislação superveniente. 
 
Art. 56 - A SEMAD deverá promover programas de 
educação ambiental, assegurando o caráter 
interdisciplinar e interinstitucional das ações 
desenvolvidas, cabendo ainda à sociedade civil 
organizada, iniciativa privada e à coletividade 
promover a educação ambiental.  
 
Parágrafo Único: O conhecimento relacionado às 
questões ambientais deverá ser difundido em ações 
educativas e de divulgação visando estimular a 
cooperação e a participação da comunidade na gestão 
ambiental. 
 
Art. 57 - A educação ambiental deverá ser 
desenvolvida: 
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I- Nas redes pública e particular de ensino 
fundamental e médio, em todas as áreas do 
conhecimento e no decorrer de todo o processo 
educativo, em conformidade com os parâmetros 
curriculares nacionais; 
 
II- Nos segmentos da sociedade, com a participação 
ativa, dos agentes multiplicadores das informações, 
práticas e posturas desenvolvidas nos programas de 
educação ambiental; e  
 
III- Com o cumprimento da inclusão da disciplina 
ambiental nos cursos superiores no Município, em 
conformidade com as legislações estadual e federal. 
 
Parágrafo Primeiro: A SEMAD atuará no apoio, no 
estímulo e na promoção da capacitação da comunidade 
escolar das instituições de ensino, atualizando-as 
quanto às informações, práticas e posturas 
referentes à temática ambiental. 
 
Parágrafo Segundo: A educação ambiental deverá ser 
realizada permanentemente mediante programas, 
projetos, campanhas e ações desenvolvidas pela 
SEMAD e pelos demais órgãos e entidades públicas. 
 
Art. 58 - A SEMAD poderá buscar parcerias e 
convênios com instituições de ensino e pesquisa, 
empresas privadas e organizações não-governamentais 
para o desenvolvimento de projetos de educação 
ambiental.  
 

Seção V 
Compensação pelo dano ou uso de recursos naturais 

 
Art. 59 - Aquele que explorar recursos naturais ou 
desenvolver qualquer atividade que altere 
negativamente as condições ambientais fica sujeito 
às exigências estabelecidas pela SEMAD, a título de 
compensação ambiental, tais como: 
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I - Recuperar o ambiente degradado; 
 
II - Monitorar as condições ambientais tanto da 
área do empreendimento, como das áreas afetadas ou 
de influência; 
 
III - Desenvolver programas de educação ambiental 
para a comunidade local;  
 
IV - Desenvolver ações, medidas, investimentos ou 
doações destinados a diminuir ou impedir os 
impactos causados; e  
 
V - Adotar outras formas de intervenção que possam, 
mesmo em áreas diversas daquela do impacto direto, 
contribuir para a manutenção ou melhoria da 
qualidade ambiental do Município de Contagem. 
 
Art. 60 - Serão exigíveis pela SEMAD, ou pelo 
COMAC, as seguintes compensações no âmbito de suas 
competências: 
 
I - Compensação pela intervenção em Área de 
Preservação Permanente, nos termos da Lei Federal 
nº 12.651/2012 e da Lei Estadual nº 20.922/2013 e 
seus regulamentos; 
 
II - Compensação por intervenção em vegetação 
nativa do bioma Mata Atlântica, nos termos da Lei 
Federal nº 11.428/2006 e seus regulamentos; 
 
III - Compensação pela supressão de indivíduos 
arbóreos imunes de corte, nos termos da legislação 
vigente; 
 
IV - Compensação pelo significativo impacto 
ambiental, nos termos da Lei Federal nº 9985/2000 e 
seus regulamentos. 
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V - Compensação pela supressão de árvores isoladas 
em área urbana, por meio do pagamento da taxa de 
reposição florestal estabelecida na presente Lei. 
 

Seção VI 
Contrapartidas socioambientais 

 
Art. 61 - O poder público deverá exigir das 
empresas efetiva ou potencialmente poluidoras a 
realização de benfeitorias à comunidade, 
estabelecida em Termos de Compromisso de 
Contrapartida Socioambiental, com o objetivo de: 
 
I - Compartilhar investimentos na recuperação e, ou 
ampliação do sistema viário, especialmente nos 
trechos de que se utilizam para, de forma 
compensatória ao Município, garantir a circulação 
de pessoas e mercadorias, facilitar o acesso, 
localização de atividades econômicas e atender à 
demanda do transporte coletivo; 
 
II - Garantir investimentos em ações ambientais 
diretas, ou por meio de repasses ao Fundo Municipal 
de Meio Ambiente, para emprego em projetos de cunho 
socioambiental; 
 
III - Promover a justa socialização dos lucros 
decorrentes do negócio em operação no município;  
 
IV - Promover a qualificação da infraestrutura 
pública de prestação de serviços onerada direta ou 
indiretamente pela operação do empreendimento, 
permitindo melhoria da qualidade de vida da 
população, bem como o compartilhamento, com o poder 
público, do zelo pelo patrimônio do qual usufruem; 
 
V - Estimular, por meio da melhoria da 
infraestrutura do município, a diversificação da 
economia, de forma que o município alcance 
condições ideais para manter seu desenvolvimento. 
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Parágrafo Primeiro: As contrapartidas 
socioambientais se fundamentam nos princípios do 
usuário pagador e do poluidor - pagador, e são 
exigíveis independentemente de outras compensações 
legalmente aplicáveis, da fase ou do ente 
federativo no qual se der o licenciamento 
ambiental. 
 
Parágrafo Segundo: O estabelecimento dos Termos de 
Compromisso de Contrapartida Socioambiental deverá 
levar em conta os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, o grau de impacto das 
atividades, o porte da empresa, as necessidades do 
município, e a preferência de destinação dos 
investimentos às comunidades da área de influência 
direta dos empreendimentos. 
 
Parágrafo Terceiro: É admitida a exploração, pela 
empresa compromitente, da publicidade pela 
benfeitoria socioambiental realizada, desde que 
conste nos veículos de divulgação que a obra é 
oriunda de Termo de Contrapartida Socioambiental 
com o Município. 
 
Art. 62 - Os Termos de Compromisso de Contrapartida 
Socioambiental são títulos executivos 
extrajudiciais e seu descumprimento total ou 
parcial implica em infração ambiental, cujas 
penalidades são estabelecidas nesta Lei. 
 
Art. 63 - A definição das ações que serão objeto de 
cada Termos de Compromisso de Contrapartida 
Socioambiental, bem como de seu respectivo 
cronograma, será feita junto ao Secretário 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, assessorado por Comissão técnico-
jurídica. 
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Art. 64 - As contrapartidas socioambientais serão 
estabelecidas antes da emissão do licenciamento 
ambiental de operação, quando se tratar de 
empreendimentos cuja competência de licenciamento 
seja do município; ou antes da emissão da 
Declaração de Conformidade, quando se tratar de 
empreendimento cuja competência de licenciamento 
seja estadual. 
 
Parágrafo Primeiro: Os empreendimentos já 
licenciados serão convocados para a celebração do 
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental a 
partir da vigência desta Lei.  
 
Parágrafo Segundo: Os Termos de Compromisso de 
Contrapartida Socioambiental serão renovados 
juntamente com a renovação do licenciamento 
ambiental das atividades, seja ele estadual ou 
municipal. 
 
Parágrafo Terceiro: A SEMAD garantirá a publicação 
do extrato dos Termos de Compromisso de 
Contrapartida Socioambiental no Diário Oficial 
Eletrônico do Município. 
 
 

Seção VII 
Estímulos e incentivos à preservação do ambiente 

 
Art. 65 - O poder público estimulará e incentivará 
ações, atividades, procedimentos, empreendimentos e 
criação de unidades de conservação, de caráter 
público ou privado, que visem à proteção, à 
manutenção e à recuperação do ambiente e à 
utilização sustentada dos recursos naturais 
ambientais, mediante concessão de apoio técnico, 
administrativo, científico e operacional.  
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Parágrafo Primeiro: Na concessão de estímulos e 
incentivos, será dada prioridade às atividades de 
proteção e recuperação de recursos naturais 
ambientais, bem como àquelas dedicadas ao 
desenvolvimento da consciência ambiental e de 
tecnologias para o manejo sustentado de espécies e 
de ecossistemas. 
 
Parágrafo Segundo: Para a concessão dos estímulos e 
incentivos, a SEMAD fará avaliação técnica da 
adequação ambiental do solicitante e do benefício 
gerado. 
 
Art. 66 - São considerados estímulos e incentivos à 
preservação do ambiente: 
 
I - A dilação dos prazos de validade das Licenças 
Ambientais de Operação e Licença Ambiental 
Simplificada; 
 
II - O pagamento por serviços ambientais - PSA, com 
base no princípio do provedor-recebedor, a 
proprietários ou detentores de domínio legal de 
áreas que realizem ações de conservação dos 
recursos hídricos, proteção das áreas naturais, 
adoção de práticas conservacionistas de uso do solo 
nas áreas de produção agropecuária, restauração 
ecológica, formação de corredores de 
biodiversidade, entre outras ações; 
 
III - A doação de insumos para a recuperação 
ambiental; 
 
IV - As certificações ambientais; 
 
V - As premiações pelos bons exemplos civis ou 
empresariais; 
 
VI - Outros mecanismos de incentivos, desde que não 
impliquem em renúncia de receita. 
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Parágrafo Único: Os requisitos específicos para 
usufruir do incentivo do pagamento por serviços 
ambientais tratado no inciso II deste Artigo, bem 
como as condições para sua implementação, 
monitoramento e avaliação serão definidos em 
decreto, atendidas as disponibilidades 
orçamentárias. 
 
Art. 67 – A política ambiental dos órgãos 
integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente 
promoverão ações de estímulo a manutenção e a 
ampliação da cobertura vegetal de interesse de 
preservação nas propriedades privadas, visando a 
proteção da flora e da fauna, reconhecendo as 
iniciativas que resultar: 
 
I – Em criação de Reserva Particular Ecológica, 
Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, de 
imóvel reconhecido pelo Sistema Municipal de 
Unidades de Conservação – SMUC; 
 
II – Manutenção integral da Área de Preservação 
Permanente – APP e sua vegetação ciliar nativa ou 
recuperada; 
 
III – Faixa non aedificand de amortização adjacente 
à Área de Preservação Permanente com vegetação 
ciliar nativa ou recuperada. 
 
Parágrafo Único: Caberá à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
certificar a existência da área, com indicação de 
coordenadas e identificação de fração ideal da área 
sujeita à proteção em relação ao terreno total, 
mediante anotação de Termo de Compromisso de 
Conservação. 
 
Art. 68 – As iniciativas previstas no artigo 
anterior gozarão dos seguintes benefícios: 
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I – Redução no valor da base de cálculo para fins 
de isenção parcial do Imposto Predial Territorial 
Urbano – IPTU, prevista no artigo 64, § 1º, alínea 
“a”, do Código Tributário Municipal, Lei Municipal 
n.º 1611, de 30 de dezembro de 1983. 
 
II – Transferência do direito de construir, na 
forma do §2° do artigo 18 c/c Inciso I do artigo 
64, ambos da Lei Complementar n.º 248, de 11 de 
janeiro de 2018. 
 
Parágrafo Primeiro: O Incentivo fiscal previsto no 
Inciso I caberá ao proprietário, o titular do 
domínio útil, ou possuidor, a qualquer título. 
 
Parágrafo Segundo: O incentivo fiscal de que trata 
este artigo cessará automaticamente ao término do 
prazo de vigência do Termo de Preservação 
referente, ou na data do seu cancelamento. 
 
Parágrafo Terceiro: Os incentivos fiscais de que 
trata este Código sujeita-se ás normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e à legislação municipal. 
 
 

Seção VIII 
Controle e monitoramento 

 
Art. 69 - O controle das atividades e 
empreendimentos que causem ou possam causar 
impactos ambientais será realizado pela SEMAD, sem 
prejuízo das ações de competência do Estado e da 
União.  
 
Parágrafo Primeiro: O controle ambiental será 
realizado por todos os meios e formas legais 
permitidos, como o licenciamento, o monitoramento e 
a fiscalização dos empreendimentos e das atividades 
públicas e privadas. 
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Parágrafo Segundo: Para a efetivação das atividades 
de controle e fiscalização, a SEMAD poderá 
solicitar a colaboração dos órgãos e entidades que 
compõem o SISNAMA, bem como de outros órgãos ou 
entidades municipais. 
 
Art. 70 - No exercício do controle preventivo, 
corretivo e repressivo das situações que causam ou 
possam causar impactos ambientais, cabe a SEMAD: 
 
I- Efetuar vistorias e inspeções técnicas e 
fiscalização;  
 
II- Analisar, avaliar e emitir pareceres sobre o 
desempenho de atividades, empreendimentos, 
processos e equipamentos sujeitos a seu controle;  
III- Verificar a ocorrência de infrações, aplicando 
as penalidades previstas neste Código e na 
legislação pertinente;  
 
IV- Convocar pessoas físicas ou jurídicas para 
prestar esclarecimentos em local, dia e hora 
previamente fixados; 
 
V- Apurar denúncias e reclamações; 
 
VI- Orientar a adoção de condutas adequadas e 
medidas de controle ambiental, especialmente no 
caso de produtores rurais, artesãos, entidades sem 
fins lucrativos ou microempreendedores. 
 
Art. 72 - A SEMAD deverá colocar à disposição todas 
as informações solicitadas e promover os meios 
adequados à perfeita execução dos deveres 
funcionais dos agentes. 
 
Art. 73 - Caberá ao responsável pelas fontes 
poluidoras o auto monitoramento dos níveis e das 
concentrações de emissões e lançamentos de 
poluentes, sem ônus para o Município.  
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Art. 74 - Deverão, obrigatoriamente, ser objeto de 
vistorias, auditorias ou fiscalizações ambientais 
periódicas pela SEMAD, as empresas com atividades 
com potencial poluidor ou degradador do meio 
ambiente, de impacto local.  
 
Parágrafo Primeiro: Sempre que constatadas 
infrações às normas federais, estaduais e 
municipais de proteção ao ambiente deverão ser 
realizadas auditorias periódicas sobre os aspectos 
relacionados às infrações até a efetiva correção 
das irregularidades, independentes de aplicação de 
penalidades administrativas, cíveis ou penais, de 
Termo de Ajustamento de Conduta ou de proposição de 
ação civil pública.  
 
Parágrafo Segundo: Poderão ser dispensados da 
realização de auditorias ambientais periódicas, os 
empreendimentos de pequeno porte ou de reduzido 
potencial poluidor ou degradador do meio ambiente. 
 
Parágrafo Terceiro: Desde que devidamente motivada 
e havendo indícios de infração, descumprimento de 
condicionantes ou desobediência a normas técnicas 
ou a padrões de qualidade, a SEMAD poderá 
determinar ao empreendedor que promova às suas 
expensas uma auditoria ambiental independente, por 
empresa idônea, cujo relatório de auditoria de 
aspectos gerais ou específicos da operação do 
empreendimento deverá ser apresentado à SEMAD 
juntamente com a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART do profissional  
envolvido na auditoria. 
 
Art. 75 – O Órgão Ambiental notificará das medidas 
que deverão ser tomadas pelo causador de impacto 
anbuebtak para a correção de eventuais 
desconformidades, com seus respectivos prazos, 
sujeito a penalidade previstas neste Código. 
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Seção IX 

Licenciamento ambiental 
 
Art. 76 - A SEMAD será responsável pela 
implementação e operação do Sistema Municipal de 
Licenciamento Ambiental, detalhado em capítulo 
próprio desta Lei. 
 

Seção X 
Fiscalização Ambiental 

 
Art. 77 - A SEMAD será responsável pela 
implementação e operação do Sistema Municipal de 
Fiscalização Ambiental, detalhado em capítulo 
próprio desta Lei. 
 

Seção XI 
Da pesquisa e tecnologia 

 
Art. 78 - Compete ao Município estimular o 
desenvolvimento de pesquisas e tecnologias voltadas 
à preservação, à conservação e ao uso racional dos 
recursos naturais ambientais, observadas as 
peculiaridades locais.  
 
Parágrafo Primeiro: A Administração Pública 
promoverá estudos, análises e avaliações de 
informações destinadas a fundamentar científica e 
tecnicamente a atuação do poder público na garantia 
da sadia qualidade ambiental no Município, ainda 
que por meio de convênios de cooperação técnica com 
universidades, institutos de pesquisas e tecnologia 
e demais órgãos públicos e privados. 
 
Parágrafo Segundo: A Administração Pública manterá 
a disposição da comunidade os estudos e pesquisas 
por meio do Sistema de Informações Ambientais. 
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Seção XII 
Do Zoneamento Ambiental 

 
Art. 79 - O Zoneamento Ambiental do Município de 
Contagem consiste naquele definido no Plano Diretor 
do Município, com suas Zonas de Proteção Ambiental 
estabelecidos, respeitados, em qualquer caso, os 
princípios, os objetivos e as normas gerais 
consagrados neste Código. 
 
Parágrafo Único: Consideram-se integrantes do 
instrumento do zoneamento ambiental os demais 
zoneamentos que impliquem no ordenamento 
territorial em função de atributos ecológicos, tais 
como o zoneamento ecológico econômico das Unidades 
de Conservação de Uso Sustentável. 
 

CAPITULO IV 
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 
Seção I 

Das disposições gerais 
 
Art. 80 - Dependem de licenciamento ambiental, a 
ser concedido pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) ou 
pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente de 
Contagem (COMAC), a implantação e funcionamento de 
qualquer empreendimento ou atividade, pública ou 
privada, no território municipal, a ser requerido 
de forma prévia, consideradas as modalidades 
aplicáveis e os estágios de planejamento. 
 
Parágrafo Primeiro: As atividades sujeitas ao 
licenciamento ambiental a que se refere o caput 
deste artigo são aquelas definidas pelas 
legislações Federal e Estadual, por este Código 
Ambiental, pela Lei de Uso e Ocupação do Solo ou, 
complementarmente, pelo COMAC. 
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Parágrafo Segundo: A modificação ou ampliação do 
empreendimento, deve ser precedida de prévia 
comunicação ao órgão ambiental licenciador para 
fins de análise da necessidade de novo 
licenciamento ambiental. 
 
Parágrafo Terceiro: No caso de ampliação do 
empreendimento, havendo alteração da modalidade já 
licenciada, será automaticamente necessária a 
abertura de novo processo de licenciamento. 
 

Seção II 
Do Procedimento de Licenciamento 

 
Subseção I 

Das Modalidades e Etapas 
 
Art. 81 - A SEMAD e o COMAC, no exercício de suas 
competências, poderão expedir as seguintes 
licenças: 
 
I - Licença Prévia (LP): atesta a viabilidade 
ambiental da atividade ou do empreendimento 
quanto à sua concepção e localização, com o 
estabelecimento dos requisitos básicos e das 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases 
de sua implementação; 
 
II - Licença de Instalação (LI): autoriza a 
instalação da atividade ou do empreendimento, de 
acordo com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes; 
 
III - Licença de Operação (LO): autoriza a operação 
da atividade ou do empreendimento, após a 
verificação do efetivo cumprimento do que consta da 
LP e da LI, com as medidas de controle ambiental e 
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condicionantes determinadas para a operação e, 
quando necessário, para a desativação. 
 
IV – Licença Ambiental Simplificada (LAS): autoriza 
a instalação e a operação da atividade ou do 
empreendimento por meio de cadastro ou pela 
apresentação do Relatório Ambiental Simplificado – 
RAS. 
 
Parágrafo Único: Além da instalação, a LI autoriza, 
excepcionalmente, os testes de equipamentos e de 
sistemas, inclusive os de controle ambiental, com 
vistas à verificação das condições necessárias à 
futura operação, desde que previamente justificados 
pelo empreendedor e com cronograma de execução. 
 
Art. 82 - As etapas de licenciamento ambiental  
serão analisadas de acordo com as seguintes 
modalidades de licenciamento ambiental: 
 
I - Licenciamento Ambiental Trifásico (LAT): 
licenciamento no qual a Licença Prévia – LP, a 
Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação 
– LO da atividade ou do empreendimento são 
concedidas em etapas sucessivas; 
 
II - Licenciamento Ambiental Concomitante (LAC): 
licenciamento no qual serão analisadas as mesmas 
etapas previstas no LAT, com a expedição 
concomitantemente de duas ou mais licenças; 
 
III - Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS): 
licenciamento realizado em uma única etapa, 
mediante o cadastro de informações relativas à 
atividade ou ao empreendimento junto ao órgão 
ambiental competente, ou pela apresentação do 
Relatório Ambiental Simplificado – RAS, contendo a 
descrição da atividade ou do empreendimento e as 
respectivas medidas de controle ambiental. 
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Parágrafo Primeiro: Na modalidade de LAC a licença 
será emitida conforme os seguintes procedimentos: 
 
I – análise, em uma única fase, das etapas de LP, 
LI e LO da atividade ou do empreendimento, 
denominada LAC1; 
 
II – análise, em uma única fase, das etapas de LP e 
LI do empreendimento, com análise posterior da LO; 
ou, análise da LP com posterior análise 
concomitante das etapas de LI e LO do 
empreendimento, denominada LAC2. 
 
Parágrafo Segundo: Quando enquadrado em LAC1, o 
empreendedor poderá requerer que a análise seja 
feita em LAC2, quando necessária a emissão de LP 
antes das demais fases de licenciamento. 
 
Parágrafo Terceiro: A LI e a LO poderão também ser 
concedidas de forma concomitante quando a 
instalação implicar na operação do empreendimento, 
independentemente do enquadramento inicial da 
atividade ou empreendimento. 
 
Parágrafo Quarto: Na modalidade de Licenciamento 
Ambiental Simplificado a licença será emitida 
conforme os seguintes procedimentos: 
 
I - em uma única fase, mediante cadastro de 
informações pelo empreendedor, com expedição da 
Licença Ambiental Simplificada – LAS, denominada 
LAS/Cadastro; ou 
 
II - análise, em uma única fase do Relatório 
Ambiental Simplificado – RAS, com expedição da 
Licença Ambiental Simplificada – LAS, denominada 
LAS/RAS. 
 
Parágrafo Quinto: O licenciamento na modalidade 
LAS, excetuada as hipóteses desta normativa, 
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depreenderá para expedição da mesma de Assinatura 
de Termo de Responsabilidade e Anotação de 
responsabilidade técnica (ART),  por meio do qual o 
responsável técnico e o empreendedor declaram ao 
órgão ambiental que foram e/ou serão instalados e 
estão em operação os equipamentos e/ou sistemas de 
controle capazes de atender às exigências da 
legislação vigente, sendo de sua responsabilidade 
em conjunto com o representante legal a adoção de 
todas as medidas exigidas, normas ambientais 
municipais, estaduais e federais. 
 
Parágrafo Sexto: Deverá o Empreendedor manter nos 
autos de licenciamento desde a data da formalização 
até a expiração da data de validade da licença, a 
Anotação de responsabilidade técnica (ART). 
 
Parágrafo Sétimo: Havendo mudança por qualquer 
motivo do profissional que emitiu ART deverão o 
empreendedor e o Responsável Técnico comunicar à 
SEMAD em até 05 dias úteis, e no mesmo prazo, 
apresentar novo responsável técnico. 
 
Parágrafo Oitavo: O desatendimento do disposto no 
caput desta, bem como quando verificado a 
inexistência de equipamentos e/ou sistemas de 
controle no empreendimento, além da operação em 
desconformidade com as normas cabíveis, sujeita o 
empreendedor ás devidas sanções, sem prejuízo da 
convocação ao licenciamento em procedimento 
corretivo e da apuração das responsabilidades civil 
e penal. 
 
Parágrafo Nono: A análise do RAS pelo órgão 
ambiental poderá ocorrer em fase postergada a 
obtenção da LAS, podendo ser solicitada alteração e 
ou adoção de outras medidas suficientes a mitigar e 
controlar os impactos da atividade, sem prejuízo 
das sanções e responsabilidades do empreendedor. 
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Parágrafo Décimo: O órgão ambiental competente, 
quando o critério técnico assim o exigir, poderá, 
justificadamente, determinar que o licenciamento se 
proceda em quaisquer de suas modalidades, 
independentemente do enquadramento inicial da 
atividade ou do empreendimento, observada 
necessidade de apresentação dos estudos ambientais 
especificamente exigidos e respeitado o 
contraditório. 
 
Parágrafo Décimo Primeiro: Para os empreendimentos 
já licenciados, as ampliações serão enquadradas de 
acordo com as características de porte e potencial 
poluidor/degradador de tais ampliações e poderão se 
regularizar por LAC1, a critério do órgão 
ambiental. 
 

Subseção II 
Dos Estudos Ambientais 

  
Art. 83 - O órgão ambiental responsável pelo 
licenciamento estabelecerá os estudos ambientais 
que instruirão os requerimentos de licença das 
atividades e empreendimentos sujeitos ao 
licenciamento pelas normas federais, estaduais e 
municipais, cuja competência material seja do 
município, observadas as especificidades da 
atividade,  sem prejuízo das demais normas 
vigentes. 
 
Parágrafo Primeiro: Para fins de atendimento 
ao caput poderão ser exigidos os seguintes estudos, 
conforme termos de referência disponibilizados pelo 
órgão ambiental: 
 
I – Relatório Ambiental Simplificado – RAS; 
 
II – Relatório de Controle Ambiental – RCA; 
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III – Estudo de Impacto Ambiental – EIA e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – Rima; 
 
IV – Plano de Controle Ambiental – PCA; 
 
V – Relatório de Avaliação do Desempenho Ambiental 
– Rada. 
 
Parágrafo Segundo: O RAS visa identificar, de forma 
sucinta, os possíveis impactos ambientais e medidas 
de controle, relacionados à localização, 
instalação, operação e ampliação de atividade. 
 
Parágrafo Terceiro: O RCA ou o EIA visam à 
identificação dos aspectos e impactos ambientais 
inerentes às fases de instalação e operação da 
atividade e instruirão o processo de LP, conforme o 
caso. 
 
Parágrafo Quarto: O PCA contém as propostas para 
prevenir, eliminar, mitigar, corrigir ou compensar 
os impactos ambientais detectados por meio do 
RCA ou do EIA e instruirá o processo de LI. 
 
Parágrafo Quinto: O RADA visa à avaliação do 
desempenho ambiental dos sistemas de controle 
implantados, bem como das medidas mitigadoras 
estabelecidas nas licenças anteriores, e instruirá 
o processo de renovação de LO. 
 
Parágrafo Sexto: O órgão ambiental  poderá 
solicitar, justificadamente, outros estudos 
necessários à correta identificação dos impactos 
ambientais, em função das intervenções causadas 
pela atividade ou empreendimento, suas 
características intrínsecas e dos fatores 
locacionais. 
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Parágrafo Sétimo: Os estudos ambientais serão 
devidamente acompanhados de Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART. 

 
Subseção III 

Da Classificação e Enquadramento dos 
Empreendimentos 

 
Art. 84 - O enquadramento e o procedimento de 
licenciamento ambiental a serem adotados serão 
definidos pela relação da localização da atividade 
ou empreendimento, com seu porte e potencial 
poluidor/degradador, levando em consideração sua 
tipologia, e seu critério locacional, ressalvadas 
as renovações: 
 
I - Licença Ambiental Simplificada- LAS/ Cadastro: 
 
a) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
1 e critério locacional peso 0; 
 
b) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
1 e critério locacional peso 1; 
 
c) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
2 e critério locacional peso 0; 
 
II - Licença Ambiental Simplificada- LAS/ RAS: 
 
a) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
1 e critério locacional peso 2; 
 
b) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
2 e critério locacional peso 1; 
 
c) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
3 e critério locacional peso 0; 
 
III - Licença Ambiental Concomitante - LAC1 
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a) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
2 e critério locacional peso 2; 
 
b) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
3 e critério locacional peso 1; 
 
c) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
4 e critério locacional peso 0; 
 
IV - Licença Ambiental Concomitante- LAC2 
 
a) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
3 e critério locacional peso 2; 
 
b) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
4 e critério locacional peso 1; 
 
c) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
4 e critério locacional peso 2; 
 
d) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
5 e critério locacional peso 0; 
 
e) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
5 e critério locacional peso 1; 
 
e) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
6 e critério locacional peso 0; 
 
V - Licença Ambiental Trifásica - LAT 
 
a) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
5 e critério locacional peso 2; 
 
b) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
6 e critério locacional peso 1; 
 
c) Classe por porte e potencial poluidor degradador 
6 e critério locacional peso 2; 
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Parágrafo Primeiro: Fica sujeito a Licença 
Ambiental Simplificada - LAS/Cadastro, os 
empreendimentos e atividades: 
 
I - enquadrados na classe por porte e potencial 
poluidor degradador em porte inferior e critério 
locacional peso 0,1,2; 
 
II - sujeitas ás Diretrizes Ambientais no Anexo 5 
da LC 082/2010 e não listadas no Anexo Único da DN 
217/2017 do COPAM; 
 
Parágrafo Segundo: O cadastro de informações 
relativas à atividade ou ao empreendimento do 
licenciamento previsto no inciso II do § 2º deste 
artigo estará dispensado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica mediante assinatura de 
termo de compromisso firmado pelo requerente. 
 
Parágrafo Quarto: O licenciamento previsto no 
inciso V, “b” e “ c” somente será realizado pelo 
órgão municipal caso haja instrumento que delegue a 
respectiva competência. 
 
Parágrafo Quinto: As atividades que tenham como 
objeto a construção de edifícios residenciais, 
comerciais e industriais, classificado como de 
impacto urbano  nas leis de parcelamento e uso, bem 
como toda e qualquer atividade de parcelamento de 
solo, estará sujeito, no mínimo, ao licenciamento 
previsto no inciso III do § 1º. 
 
Parágrafo Sexto: O órgão ambiental competente, 
quando o critério técnico assim o exigir, poderá, 
justificadamente, determinar que o licenciamento se 
proceda em quaisquer de suas modalidades, 
independentemente do enquadramento inicial da 
atividade ou do empreendimento, observada 
necessidade de apresentação dos estudos ambientais 
especificamente exigidos. 
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Parágrafo Sétimo: A definição das demais 
atividades, empreendimentos e atribuições de peso 
para os critérios locacionais, que não forem 
definidos nesta lei, poderão ser estabelecidos por 
ato secundário regulamentar da SEMAD, bem como ser 
adotado aqueles fixados pelos órgãos integrantes do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. 
 
Parágrafo Oitavo: Independente do disposto no § 
xxº, o licenciamento nas respectivas unidades de 
proteção ambiental, importará em critério 
locacional, com os respectivos pesos: 
 
a) Localização prevista em Unidade de Conservação 
de Proteção Integral: PESO 2. 
 
b) Localização prevista em Unidade de Conservação 
de Uso Sustentável, inclusive APA e AIA, de 
empreendimento classificado como uso incômodo: PESO 
2. 
 
c) Localização prevista em Área de Proteção de 
Mananciais – APM de qualquer empreendimento 
classificado como uso convivente com restrição ou 
uso incômodo: PESO 02. 

 
d) Localização prevista em Unidade de Conservação 
de Uso Sustentável, inclusive APA, de 
empreendimento classificado como uso convivente com 
restrição: PESO 1. 

 
e) Localização prevista em Unidade de Conservação 
de Uso Sustentável, inclusive APA e AIA, de 
qualquer empreendimento classificado como uso 
convivente com restrição ou uso incômodo: PESO 01. 
 
f) Zonas de amortecimento das Unidades de 
Conservação Integrantes do Sistema Municipal de 
Unidades de Conservação cuja implantação de projeto 
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ou empreendimento implique alteração dos recursos 
naturais ou do sistema de drenagem natural ou 
construído com influência em unidades de 
conservação: PESO 01. 
 

Subseção III 
Da Formalização e Análise dos Requerimentos de 

Licença Ambiental 
 
Art. 85 - Deverá ser realizada caracterização do 
empreendimento por meio do preenchimento de 
formulário próprio, exigível para qualquer processo 
de regularização ambiental e de inteira 
responsabilidade do empreendedor. 
 
Art. 86 - A orientação para formalização do 
processo de regularização ambiental será emitida 
pelo órgão responsável pelo licenciamento 
ambiental, com base nas informações prestadas na 
caracterização do empreendimento. 
 
Parágrafo Único: A orientação a que se refere o 
caput será emitida pelo órgão ambiental municipal e 
informará a classe de enquadramento da atividade ou 
empreendimento, a modalidade de regularização 
ambiental a ser requerida, bem como a documentação 
necessária. 
 
Art. 87 - Para a formalização de processo de 
regularização ambiental deverão ser apresentados 
todos os documentos, projetos e estudos exigidos 
pelo órgão ambiental municipal. 
 
Parágrafo Único: O processo de LAS somente poderá 
ser formalizado após obtenção pelo empreendedor das 
autorizações para intervenções ambientais, 
supressão de vegetação ou em recursos hídricos, 
quando cabíveis, que só produzirão efeitos de posse 
do LAS. 
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Art. 88 - A autorização para utilização de recurso 
hídrico, bem como a autorização para intervenção 
ambiental, quando necessárias, deverão ser 
requeridas no processo de licenciamento ambiental, 
previamente à instalação do empreendimento ou 
atividade. 
 
Parágrafo Primeiro: Nos casos em que não for 
necessária a utilização de recurso hídrico para a 
instalação do empreendimento ou atividade, sua 
autorização deverá ser requerida previamente à 
operação, não estando o empreendedor dispensado de 
prestar tal informação nas fases anteriores, para 
análise pelo órgão ambiental. 
 
Parágrafo Segundo: As solicitações para as 
intervenções ambientais serão analisadas nos autos 
do procedimento de licenciamento ambiental e, 
quando deferidas, constarão do certificado de 
licença ambiental, ressalvadas aquelas que se 
referem a processos instruídos com LAS. 
 
Parágrafo Terceiro: Indeferido ou arquivado o 
requerimento de licença ambiental, as intervenções 
ambientais terão o mesmo tratamento. 
 
Parágrafo Quarto: Não se aplica o disposto no caput 
aos processos de LAS, nos termos do art. 85 deste 
Código. 
 
Art. 89 - O prazo máximo de análise dos processos 
de licenciamento será de seis meses entre a 
formalização do respectivo requerimento devidamente 
instruído e a decisão, ressalvados os casos em que 
houver Estudo de Impacto Ambiental – EIA – e 
Relatório de Impacto Ambiental – Rima –, ou, ainda, 
nos casos em que se fizer necessária audiência 
pública, quando o prazo máximo para análise e 
decisão será de doze meses. 
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Parágrafo Primeiro: Caso o órgão ambiental solicite 
esclarecimentos adicionais, documentos ou 
informações complementares, o empreendedor deverá 
atender à solicitação no prazo máximo de sessenta 
dias, contados da data do recebimento da respectiva 
notificação, admitida prorrogação justificada por 
igual período. 
 
Parágrafo Segundo: O prazo previsto no § 1º poderá 
ser sobrestado quando os estudos solicitados 
exigirem prazos para elaboração maiores que os 
previstos no § 1º, desde que o empreendedor 
apresente o cronograma de execução, a ser avaliado 
pelo órgão ambiental competente. 
 
Art. 90 - Esgotados os prazos previstos no art. 10 
sem que o órgão ambiental competente tenha se 
pronunciado acerca do requerimento 
de licença ambiental, deverão ser cumpridos os 
seguintes procedimentos, mediante requerimento do 
empreendedor: 
 
I - O Secretário Executivo do COMAC designará 
conselheiro relator que, no prazo de trinta dias, 
apresentará parecer conclusivo sobre o pedido; 
 
II - O processo de licenciamento ambiental será 
incluído na pauta de discussão e julgamento da 
reunião ordinária seguinte do COMAC sobrestando-se 
a deliberação quanto aos demais assuntos; 
 
Parágrafo Único: O decurso dos prazos de 
licenciamento sem a emissão da licença ambiental 
não implica emissão tácita nem autoriza a prática 
de ato que dela dependa ou decorra. 
 

Subseção III 
Das Informações Complementares 

 
Art. 90 - Durante a análise do processo de 
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licenciamento ambiental, caso seja verificada a 
insuficiência de informações, documentos ou estudos 
apresentados, o órgão ambiental municipal deverá 
exigir sua complementação, exceto nos casos que 
ensejem o arquivamento ou o indeferimento de plano. 
 
Parágrafo Primeiro: As exigências de complementação 
de que trata o caput serão comunicadas ao 
empreendedor em sua completude uma única vez, 
ressalvadas aquelas decorrentes de fatos 
supervenientes verificados pela equipe técnica e 
devidamente justificados nos autos do licenciamento 
ambiental. 
 
Parágrafo Segundo: Caso o órgão ambiental solicite 
esclarecimentos adicionais, documentos ou 
informações complementares, o empreendedor deverá 
atender à solicitação no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados do recebimento da 
respectiva notificação, admitida prorrogação 
justificada por igual período. 
 
Parágrafo Terceiro: Até que o órgão ambiental se 
manifeste sobre o pedido de prorrogação de prazo 
estabelecido no §2º, fica este automaticamente 
prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, contados do 
término do prazo inicialmente concedido. 
 
Parágrafo Quarto: O prazo previsto no parágrafo 
anterior poderá ser sobrestado quando os estudos 
solicitados exigirem prazos para elaboração maiores 
que os previstos no §2º, desde que o empreendedor 
apresente o cronograma de execução, a ser avaliado 
pelo órgão ambiental. 
  
Parágrafo Quinto: O não atendimento pelo 
empreendedor das exigências previstas nos §§1º, 2º 
e 4º ensejará o arquivamento do processo de 
licenciamento; sem prejuízo das sanções 
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administrativas bem como da interposição de recurso 
ou da formalização de novo processo. 
 
Parágrafo Sexto: Uma vez arquivado, o processo de 
licenciamento apenas poderá ser desarquivado: 
 
I – por decisão administrativa que deferir recurso 
interposto pelo empreendedor; 
 
II – por autotutela administrativa. 
 

Subseção IV 
Da Validade das Licenças 

 
Art. 91 - As licenças ambientais serão outorgadas 
com os seguintes prazos de validade: 
 
I – LP: cinco anos; 
 
II – LI: seis anos; 
 
III – LP e LI concomitantes: seis anos; 
 
IV – LAS, LO e licenças concomitantes à LO: dez 
anos. 
 
Parágrafo Primeiro: No caso de LI concomitante a 
LO, a instalação do empreendimento deverá ser 
concluída no prazo previsto no inciso II, sob pena 
de cassação da licença concomitante. 
 
Parágrafo Segundo: Comprovado o caso fortuito ou a 
força maior, o órgão ambiental poderá suspender, 
por solicitação do empreendedor, o prazo de 
validade das licenças prévias e de instalação, após 
análise dos fatos apresentados. 
 
 

Subseção V 
Das Condicionantes 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Assessoria Especial de Articulação Institucional, Normas e Procedimentos 

 

 
Art. 92 - O gerenciamento dos impactos ambientais e 
o estabelecimento de condicionantes nas licenças 
ambientais deve atender à seguinte ordem de 
prioridade, aplicando-se em todos os casos a 
diretriz de maximização dos impactos positivos, bem 
como de evitar, minimizar ou compensar os impactos 
negativos da atividade ou empreendimento: 
 
I - evitar os impactos ambientais negativos; 
 
II - mitigar os impactos ambientais negativos; 
 
III - compensar os impactos ambientais negativos 
não mitigáveis, na impossibilidade de evitá-los; 
 
IV - garantir o cumprimento das compensações 
estabelecidas na legislação vigente. 
 
Parágrafo Primeiro: Caberá ao órgão ambiental 
licenciador monitorar, acompanhar e fiscalizar os 
licenciamentos aprovados e suas condicionantes. 
 
Parágrafo Segundo: A fixação de condicionantes 
poderá estabelecer condições especiais para a 
implantação ou operação do empreendimento, bem como 
garantir a execução das medidas para gerenciamento 
dos impactos ambientais previstas neste artigo. 
 
Art. 93 - As condicionantes ambientais devem ser 
acompanhadas de fundamentação técnica por parte do 
órgão ambiental, que aponte a relação direta com os 
impactos ambientais da atividade ou empreendimento 
identificados nos estudos requeridos no processo de 
licenciamento ambiental, considerando os meios 
físico, biótico e socioeconômico, bem como ser 
proporcionais à magnitude desses impactos. 
 
Art. 94 - Em razão de fato superveniente ou no caso 
de impossibilidade técnica de cumprimento de medida 
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condicionante estabelecida no processo de 
licenciamento ambiental, o empreendedor poderá 
requerer a exclusão da medida, a prorrogação do 
prazo para o seu cumprimento ou a alteração do 
conteúdo da condicionante imposta, formalizando 
requerimento devidamente instruído com a 
justificativa e a comprovação da impossibilidade de 
cumprimento, até o vencimento do prazo de 
cumprimento estabelecido na respectiva 
condicionante. 
 

Subseção VI 
Das autorizações Isoladas 

 
Art. 95 -  Dependem de prévia autorização da 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (SEMAD): 
 
I - a poda, transplante e supressão de espécimes 
arbóreos existentes no território municipal; 
 
II - o plantio de espécimes arbóreos nas áreas de 
domínio público; 
 
III - a exploração dos recursos naturais em áreas 
de domínio público, mediante caça, pesca, 
pastoreio, uso agrícola, colheita de frutos, 
sementes e de outros produtos ali existentes; 
 
IV - a movimentação de terra para execução de 
aterro, desaterro e bota-fora; 
 
V - os serviços e obras que impliquem em alteração 
do sistema de drenagem de água, natural ou 
construído. 
 
Parágrafo Primeiro: A utilização do solo, bem como 
o destino final de resíduos deverá ser feito 
mediante projeto devidamente aprovado pela SEMAD. 
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Parágrafo Segundo: Os serviços e obras que 
impliquem em alteração ou interferência nos 
sistemas de esgotos sanitários e abastecimento 
público de água dependem de autorização da 
concessionária destes serviços. 
 

Subseção VII 
Das Disposições Transitórias 

 
Art. 96 - As alterações promovidas por este Código 
implicam na incidência das normas pertinentes aos 
processos em tramitação, quanto ao licenciamento 
ambiental, inclusive o corretivo e a renovação, a 
licença não tenha sido concedida ou renovada. 
 
Parágrafo Único: Para os empreendimentos 
licenciados até a entrada em vigor deste código as 
normas pertinentes à nova classificação incidirão 
quando da renovação das licenças. 
 

CAPÍTULO V 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA E PARQUES URBANOS – SMUC 
 

Seção I 
Das disposições Gerais 

 
Art. 97 - Fica instituído por este Código, o 
Sistema Municipal de Unidades de Conservação e 
Parques Urbanos de Contagem – SMUC, estabelecendo 
critérios e normas para a criação, implantação e 
gestão das unidades de conservação da natureza, 
parques urbanos e áreas verdes de complemento 
urbano. 
 

Seção II 
Das Diretrizes e Objetivos Gerais 

 
Art. 98 - O Sistema Municipal de Unidades de 
Conservação da Natureza e Parques Urbanos é 
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constituído pelo conjunto das unidades de 
conservação e áreas verdes municipais, de acordo 
com o disposto nesta Lei. 
 
Art. 99 - O SMUC tem os seguintes objetivos: 
 
I - contribuir para a manutenção da diversidade 
biológica e dos recursos genéticos no território 
municipal e nas águas jurisdicionais; 
 
II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no 
âmbito municipal e regional; 
III - contribuir para a preservação, conservação, 
recuperação e restauração da diversidade de 
ecossistemas naturais dos biomas Cerrado e Mata 
Atlântica; 
 
IV - promover o desenvolvimento sustentável a 
partir dos recursos naturais; 
 
V - promover a utilização de práticas de 
conservação da natureza no processo de 
desenvolvimento do município; 
 
VI - proteger as paisagens naturais e pouco 
alteradas na urbanização do município; 
 
VII - proteger as características relevantes de 
natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 
arqueológica, paleontológica e cultural; 
 
VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e 
edáficos; 
 
IX - recuperar ou restaurar ecossistemas 
degradados; 
 
X - proporcionar meios e incentivos para atividades 
de pesquisa científica, estudos e monitoramento 
ambiental; 
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XI - valorizar econômica e socialmente a 
diversidade biológica do município; 
 
XII - promover ações de educação ambiental, a 
recreação em contato com a natureza e o turismo 
ecológico; 
 
XIII - proteger os recursos naturais necessários à 
subsistência de populações tradicionais, 
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua 
cultura e promovendo-as social e economicamente; 
 
XIV – pactuar e a articular ações de implantação e 
gestão das áreas protegidas com os diferentes 
segmentos da sociedade; 
 
XV – subsidiar e contribuir para o planejamento, 
gestão, controle e fiscalização ambiental das 
unidades de conservação e dos parques urbanos; 
 
XVI – potencializar os atributos naturais da 
cidade, considerando os maciços vegetais, cursos e 
corpos d’água, bem como os espaços vegetados 
inseridos na malha urbana, que se apresentem como 
áreas de amenização climáticas, recreação, esporte, 
lazer e atividades par o desenvolvimento de 
programas socioambientais; 
 
XVII – definir as melhores práticas para a 
implantação, preservação, ampliação, manejo e o uso 
público das unidades de conservação e dos 
parques urbanos, de acordo com as características 
físicas, ambientais, sociais, históricas e 
culturais de cada uma delas e de seus respectivos 
entornos; 
 
 
 
Art. 100 - O SMUC será regido por diretrizes que; 
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I - assegurem que no conjunto das unidades de 
conservação e parques urbanos estejam representadas 
amostras significativas e ecologicamente viáveis 
das diferentes populações da biota, habitats e 
ecossistemas do território regional e das águas 
jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio 
biológico existente; 
 
II - assegurem os mecanismos e procedimentos 
necessários ao envolvimento da sociedade no 
estabelecimento e na revisão da política municipal 
de unidades de conservação e parques urbanos; 
 
III - assegurem a participação efetiva das 
populações locais na criação, implantação e gestão 
das unidades de conservação e parques urbanos; 
 
IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações 
não-governamentais, de organizações privadas e 
pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, 
pesquisas científicas, práticas de educação 
ambiental, atividades de lazer e de turismo 
ecológico, monitoramento, manutenção e outras 
atividades de gestão das unidades de conservação e 
parques urbanos; 
 
V - incentivem as populações locais e as 
organizações privadas a estabelecerem e 
administrarem unidades de conservação e parques 
urbanos dentro do sistema municipal, visando à 
manutenção dos espaços de convívio da população em 
contato com a natureza, e criando condições de 
promover a educação ambiental, a recreação e o 
turismo ecológico; 
 
VI - assegurem, nos casos possíveis, a 
sustentabilidade econômica das unidades de 
conservação e parques urbanos; 
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VII - permitam o uso das unidades de conservação 
para a conservação in situ de populações das 
variantes genéticas selvagens dos animais e plantas 
domesticados e recursos genéticos silvestres; 
 
VIII - assegurem que o processo de criação e a 
gestão das unidades de conservação e parques 
urbanos sejam feitos de forma integrada com as 
políticas de uso e ocupação do solo e administração 
das águas circundantes, considerando as condições e 
necessidades sociais e econômicas locais; 
 
IX - considerem as condições e necessidades das 
populações locais no desenvolvimento e adaptação de 
métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos 
naturais; 
 
X - garantam uma alocação adequada dos recursos 
financeiros necessários para que, uma vez criadas, 
as unidades de conservação e parques urbanos possam 
ser geridas de forma eficaz e atender aos seus 
objetivos; 
 
XI - busquem proteger grandes áreas por meio de um 
conjunto integrado de unidades de conservação e 
parques urbanos de diferentes categorias, próximos 
ou contíguos, e suas respectivas zonas de 
amortecimento e corredores ecológicos, integrando 
as diferentes atividades de preservação da 
natureza, uso sustentável dos recursos naturais e 
restauração e recuperação dos ecossistemas. 
 
Art. 101 - O SMUC será gerido pelos seguintes 
órgãos, com as respectivas atribuições: 
 
I – Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho 
Municipal do Meio Ambiente - COMAC, com as 
atribuições de acompanhar a implementação do 
Sistema; 
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II - Órgão ambiental central: Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com 
a finalidade de coordenar e orientar o Sistema, bem 
como analisar as intervenções a serem executadas em 
qualquer das unidades que o integram; e 
 
III - órgãos executores: outros órgãos municipais, 
com a função de implementar o SMUC, subsidiar as 
propostas de criação e administrar as unidades de 
conservação. 
 
 

Seção III 
Das Categorias de Unidades de Conservação 

 
Art. 102 - As unidades de conservação integrantes 
do SMUC dividem-se em dois grupos, com 
características específicas: 
 
I - Unidades de Proteção Integral; 
 
II - Unidades de Uso Sustentável. 
 
Parágrafo Primeiro: O objetivo básico das Unidades 
de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo 
admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 
naturais, com exceção dos casos previstos nesta 
Lei. 
 
Parágrafo Segundo: O objetivo básico das Unidades 
de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação 
da natureza com o uso sustentável de parcela dos 
seus recursos naturais. 
 
Parágrafo Terceiro: As Unidades de Conservação 
integrantes do Sistema Municipal de Unidades de 
Conservação receberão o enquadramento indicado no 
caput deste artigo, conforme se dispuser em 
regulamento e no ato de criação da unidade. 
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Art. 103 - O grupo das Unidades de Proteção 
Integral é composto pelas seguintes categorias de 
unidade de conservação: 
 
I - Estação Ecológica; 
 
II - Reserva Biológica; 
 
III - Parque Natural Municipal; 
 
IV - Monumento Natural; 
 
V - Refúgio de Vida Silvestre. 
 
Art. 104 - A Estação Ecológica tem como objetivo a 
preservação da natureza e a realização de pesquisas 
científicas. 
 
Parágrafo Primeiro: A Estação Ecológica é de posse 
e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de 
acordo com o que dispõe a lei. 
 
Parágrafo Segundo: É proibida a visitação pública, 
exceto aquela com objetivo educacional, de acordo 
com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou 
regulamento específico. 
 
Parágrafo Terceiro: A pesquisa científica depende 
de autorização prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade e está sujeita às 
condições e restrições por este estabelecidas, bem 
como àquela previstas em regulamento. 
 
Parágrafo Quarto: Na Estação Ecológica só podem ser 
permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: 
 
I - Medidas que visem a restauração de ecossistemas 
modificados; 
 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Assessoria Especial de Articulação Institucional, Normas e Procedimentos 

 

II - Manejo de espécies com o fim de preservar a 
diversidade biológica; 
 
III - Coleta de componentes dos ecossistemas com 
finalidades científicas; 
 
IV - Pesquisas científicas cujo impacto sobre o 
ambiente seja maior do que aquele causado pela 
simples observação ou pela coleta controlada de 
componentes dos ecossistemas depende de autorização 
prévia do órgão responsável pela administração da 
unidade. 
 
Art. 105 - A Reserva Biológica tem como objetivo a 
preservação integral da biota e demais atributos 
naturais existentes em seus limites, sem 
interferência humana direta ou modificações 
ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação 
de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo 
necessárias para restaurar e preservar o equilíbrio 
natural, a diversidade biológica e os processos 
ecológicos naturais. 
 
Parágrafo Primeiro: A Reserva Biológica é de posse 
e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de 
acordo com o que dispõe a lei. 
 
Parágrafo Segundo: É proibida a visitação pública, 
exceto aquela com objetivo educacional, de acordo 
com regulamento específico. 
 
Parágrafo Terceiro: A pesquisa científica depende 
de autorização prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade e está sujeita às 
condições e restrições por este estabelecidas, bem 
como àquelas previstas em regulamento. 
 
Art. 106 - O Parque Natural Municipal tem como 
objetivo básico a preservação de ecossistemas 
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naturais de grande relevância ecológica e beleza 
cênica, possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades de 
educação e interpretação ambiental, de recreação em 
contato com a natureza e de turismo ecológico. 
 
Parágrafo Primeiro: O Parque Natural Municipal é de 
posse e domínio públicos, sendo que as áreas 
particulares incluídas em seus limites serão 
desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 
 
Parágrafo Segundo: A visitação está sujeita às 
normas e restrições estabelecidas no Plano de 
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo 
órgão responsável por sua administração, e àquelas 
previstas em regulamento. 
 
Parágrafo Terceiro: A pesquisa científica depende 
de autorização prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade e está sujeita às 
condições e restrições por este estabelecidas, bem 
como àquelas previstas em regulamento. 
 
Art. 107 - O Monumento Natural tem como objetivo 
básico preservar sítios naturais raros, singulares 
ou de grande beleza cênica. 
 
Parágrafo Primeiro: O Monumento Natural pode ser 
constituído por áreas particulares, desde que seja 
possível compatibilizar os objetivos da unidade com 
a utilização da terra e dos recursos naturais do 
local pelos proprietários. 
 
Parágrafo Segundo: Havendo incompatibilidade entre 
os objetivos da área e as atividades privadas ou 
não havendo aquiescência do proprietário às 
condições propostas pelo órgão responsável pela 
administração da unidade para a coexistência do 
Monumento Natural com o uso da propriedade, a área 
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deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe 
a lei. 
 
Parágrafo Terceiro: A visitação pública está 
sujeita às condições e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas 
pelo órgão responsável por sua administração e 
àquelas previstas em regulamento. 
 
Art. 108 - O Refúgio de Vida Silvestre tem como 
objetivo proteger ambientes naturais onde se 
asseguram condições para a existência ou reprodução 
de espécies ou comunidades da flora local e da 
fauna residente ou migratória. 
 
Parágrafo Primeiro: O Refúgio de Vida Silvestre 
pode ser constituído por áreas particulares, desde 
que seja possível compatibilizar os objetivos da 
unidade com a utilização da terra e dos recursos 
naturais do local pelos proprietários. 
 
Parágrafo Segundo: Havendo incompatibilidade entre 
os objetivos da área e as atividades privadas ou 
não havendo aquiescência do proprietário às 
condições propostas pelo órgão responsável pela 
administração da unidade para a coexistência do 
Refúgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, 
a área deve ser desapropriada, de acordo com o que 
dispõe a lei. 
 
Parágrafo Terceiro: A visitação pública está 
sujeita às normas e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas 
pelo órgão responsável por sua administração, e 
àquelas previstas em regulamento. 
 
Parágrafo Quarto: A pesquisa científica depende de 
autorização prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade e está sujeita às 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Assessoria Especial de Articulação Institucional, Normas e Procedimentos 

 

condições e restrições por este estabelecidas, bem 
como àquelas previstas em regulamento. 
 
Art. 109 - Constituem o Grupo das Unidades de Uso 
Sustentável as seguintes categorias de unidade de 
conservação: 
 
I - Área de Proteção Ambiental; 
 
II - Área de Relevante Interesse Ecológico/Bosque; 
 
III - Floresta Municipal; 
 
IV - Reserva de Fauna; 
 
V - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
 
Art. 110 - A Área de Proteção Ambiental é uma área 
em geral extensa, com certo grau de ocupação 
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 
estéticos ou culturais especialmente importantes 
para a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações humanas, e tem como objetivos básicos 
proteger a diversidade biológica, disciplinar o 
processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade 
do uso dos recursos naturais. 
 
Parágrafo Primeiro: A Área de Proteção Ambiental é 
constituída por terras públicas ou privadas. 
 
Parágrafo Segundo: Respeitados os limites 
constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 
restrições para a utilização de uma propriedade 
privada localizada em uma Área de Proteção 
Ambiental. 
 
Parágrafo Terceiro: As condições para a realização 
de pesquisa científica e visitação pública nas 
áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo 
órgão gestor da unidade. 
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Parágrafo Quarto: Nas áreas sob propriedade 
privada, cabe ao proprietário estabelecer as 
condições para pesquisa e visitação pelo público, 
observadas as exigências e restrições legais. 
 
Parágrafo Quinto: A Área de Proteção Ambiental 
disporá de um Conselho presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído por 
representantes dos órgãos públicos, de organizações 
da sociedade civil e da população residente, 
conforme se dispuser no regulamento desta Lei. 
 
Art. 111 - A Área de Relevante Interesse 
Ecológico/Bosque é uma área em geral de pequena 
extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com 
características naturais extraordinárias ou que 
abriga exemplares raros da biota regional, e tem 
como objetivo manter os ecossistemas naturais de 
importância regional ou local e regular o uso 
admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo 
com os objetivos de conservação da natureza. 
 
Parágrafo Primeiro: A Área de Relevante Interesse 
Ecológico é constituída por terras públicas ou 
privadas. 
 
Parágrafo Segundo: Respeitados os limites 
constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 
restrições para a utilização de uma propriedade 
privada localizada em uma Área de Relevante 
Interesse Ecológico. 
 
Art. 112 - A Floresta Municipal é uma área com 
cobertura florestal de espécies predominantemente 
nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo 
sustentável dos recursos florestais e a pesquisa 
científica, com ênfase em métodos para exploração 
sustentável de florestas nativas. 
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Parágrafo Primeiro: A Floresta Municipal é de posse 
e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites devem ser desapropriadas 
de acordo com o que dispõe a lei. 
 
Parágrafo Segundo: Na Floresta Municipal é admitido 
o extrativismo por intermédio de institutos de 
pesquisas e concordância do órgão responsável pela 
área com o objetivo de atender aos conhecimentos 
tradicionais da população de Contagem e aos 
Programas Sociais e Científicos do Governo 
Municipal, aos quais os métodos baseiam-se no 
extrativismo, em conformidade com o disposto em 
regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 
 
Parágrafo Terceiro: Na Floresta Municipal será 
admitido o cultivo preferencialmente em sistemas 
agroflorestais, com prioridade ao cultivo de 
plantas de uso tradicional nos âmbitos 
farmacológico e alimentar, de acordo com o 
zoneamento definido pelo órgão municipal 
competente. 
 
Parágrafo Quarto: O cultivo, nos termos do 
parágrafo terceiro, realizado na Floresta Municipal 
deverá atender demandas de programas sociais 
executados pelo Governo Municipal. 
 
Parágrafo Quinto: A visitação pública é permitida, 
condicionada às normas estabelecidas para o manejo 
da unidade pelo órgão responsável por sua 
administração. 
 
Parágrafo Sexto: A pesquisa é permitida e 
incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do 
órgão responsável pela administração da unidade, às 
condições e restrições por este estabelecidas e 
àquelas previstas em regulamento. 
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Parágrafo Sétimo: A Floresta Municipal disporá de 
um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído por 
representantes de órgãos públicos, institutos de 
pesquisas e organizações da sociedade civil. 
 
Art. 113 - A Reserva de Fauna é uma área natural 
com populações animais de espécies nativas, 
terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, 
adequadas para estudos técnico-científicos sobre o 
manejo econômico sustentável de recursos 
faunísticos. 
 
Parágrafo Primeiro: A Reserva de Fauna é de posse e 
domínio públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites devem ser desapropriadas 
de acordo com o que dispõe a lei. 
 
Parágrafo Segundo: A visitação pública pode ser 
permitida, desde que compatível com o manejo da 
unidade e de acordo com as normas estabelecidas 
pelo órgão responsável por sua administração. 
 
Parágrafo Terceiro: É proibido o exercício da caça 
amadorística ou profissional. 
 
Parágrafo Quarto: É proibida a comercialização dos 
produtos e subprodutos resultantes das pesquisas. 
 
Art. 114 - A Reserva Particular do Patrimônio 
Natural é uma área privada, gravada com 
perpetuidade, com o objetivo de conservar a 
diversidade biológica. 
 
Parágrafo Primeiro: O gravame de que trata este 
artigo constará de termo de compromisso assinado 
perante o órgão ambiental, que verificará a 
existência de interesse público, e será averbado à 
margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. 
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Parágrafo Segundo: Só poderá ser permitida, na 
Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme 
se dispuser em regulamento: 
 
I - a pesquisa científica; 
 
II - a visitação com objetivos turísticos, 
recreativos e educacionais; 
 
Parágrafo Terceiro: Os órgãos integrantes do SMUC, 
sempre que possível e oportuno, prestarão 
orientação técnica e científica ao proprietário de 
Reserva Particular do Patrimônio Natural para a 
elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e 
de Gestão da unidade. 
 

Seção IV 
Das Categorias de Parques Urbanos 

 
Art. 115 - Os Parques urbanos integrantes do SMUC 
constituem um único grupo com as seguintes 
categorias: 
 
I - Parque Recreativo 
 
II - Parque Temático Educativo 
 
III - Parque Linear 
 
Parágrafo Único: O objetivo básico dos Parques 
Urbanos é tornar compatível a implantação de 
equipamentos sociais que propiciam o lazer, a 
educação e o entretenimento à população e a 
recuperação e preservação de áreas verdes urbanas. 
 
Art. 116 - O Parque Recreativo tem a função social 
de proporcionar, aos cidadãos, atividades de lazer 
por meio de um espaço urbanizado com equipamentos 
diversos, mantendo em vista a preservação de áreas 
verdes. 
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Parágrafo Primeiro: O Parque Recreativo é de posse 
e domínio públicos, originado na aprovação de 
parcelamento urbano, remanescentes com 
características naturais alteradas por meio de 
projetos paisagísticos e urbanísticos. 
 
Parágrafo Segundo: No Parque Recreativo poderá ser 
admitida alteração de suas características 
naturais, desde que seja em áreas antropizadas e em 
conformidade com o disposto em regulamento e pelo 
órgão responsável por sua administração e Plano de 
Manejo. 
 
Parágrafo Terceiro: No ato de sua implantação não 
será admitida a retirada ou alteração de seus 
recursos naturais que tenham características 
nativas. 
 
Parágrafo Quarto: As atividades culturais poderão 
ser permitidas, sujeitando-se à prévia autorização 
do órgão responsável pela administração do parque, 
às condições e restrições por este estabelecidas e 
àquelas previstas em regulamento. 
 
Art. 117 - O Parque Temático Educativo tem a função 
social de proporcionar, aos cidadãos, lazer e 
educação por meio de um espaço urbanizado com 
equipamentos diversos que permitam atividades 
recreativas, culturais e educativas baseadas em 
temas de relevância cultural e histórica. 
 
Parágrafo Primeiro: O Parque Temático Educativo 
poderá ser constituído por áreas de domínio público 
ou particular, originado na aprovação de 
parcelamento urbano, e constitui-se em áreas verdes 
remanescentes com características naturais 
alteradas por meio de projetos paisagísticos e 
urbanísticos. 
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Parágrafo Segundo: No Parque Temático em área 
pública poderá ser admitida alteração de suas 
características naturais, desde que seja em áreas 
antropizadas com o objetivo de atender ao tema 
escolhido e em conformidade com o disposto em 
regulamento e pelo órgão responsável por sua 
administração e Plano de Manejo. 
 
Parágrafo Terceiro: No Parque Temático em área 
particular poderá ser admitida alteração de suas 
características naturais, desde que seja em áreas 
antropizadas com o objetivo de atender ao tema 
escolhido e em conformidade com o disposto em 
regulamento e órgão responsável pela Gestão 
Ambiental do Município. 
 
Parágrafo Quarto: No ato de sua implantação não 
será admitida a retirada ou alteração de seus 
recursos naturais que tenham características 
nativas. 
 
Parágrafo Quinto: As atividades culturais e 
educativas poderão ser permitidas, sujeitando-se ao 
tema escolhido e prévia autorização do órgão 
responsável pela administração do parque, às 
condições e restrições por este estabelecidas e 
àquelas previstas em regulamento. 
 
Parágrafo Sexto: O regulamento do Parque Temático 
em áreas particulares deverá ser analisado e 
aprovado pelo órgão ambiental do município. 
 
Art. 118 - O Parque Linear tem como objetivo 
recuperar e preservar matas ciliares e os leitos 
dos córregos, ribeirões e rio do município e 
oferecer espaços urbanizados com equipamentos 
diversos que permitam a preservação dos recursos 
naturais e a realização de atividades esportivas, 
educativas, culturais e turísticas. 
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Parágrafo Primeiro: O Parque Linear pode ser de 
posse e domínio públicos e/ou privados. 
 
Parágrafo Segundo: No Parque Linear poderão ser 
instalados equipamentos diversos para o lazer e 
entretenimento desde que implantados por meio de 
critérios técnicos sustentáveis conforme orientação 
do órgão ambiental do município.  
 
 

Seção V 
Das Categorias das Áreas Verdes de Complemento 

Urbano 
 

Art. 119 - As Áreas Verdes de Complemento Urbano 
integrantes do SMUC constituem um único grupo com 
as seguintes categorias: 
 
I - Jardim Público 
 
II – Praça 
 
III - Área Verde de Complementação Viária 
 
Parágrafo Único: O objetivo básico das Áreas Verdes 
de Complemento Urbano é tornar compatível a 
implantação de equipamentos sociais que propiciam o 
lazer, a educação, entretenimento, acessibilidade à 
população e a recuperação e preservação de áreas 
verdes urbanas. 
 

Seção VI 
Do Jardim Público 

 
Art. 120 - O Jardim Público tem a função social de 
proporcionar, aos cidadãos, lazer e bem estar por 
meio de um espaço urbanizado com equipamentos 
diversos que permitam atividades recreativas, 
esportivas e culturais e a preservação de áreas 
verdes. 
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Parágrafo Primeiro: O Jardim Público é de posse e 
domínio públicos, originado na aprovação de 
parcelamento urbano, e constitui-se em áreas 
verdes, de pequenas dimensões, remanescentes com 
características naturais alteradas por meio de 
projetos paisagísticos e urbanísticos, áreas com 
dimensões maiores que praças e menores que parques. 
 
Parágrafo Segundo: No Jardim Público poderá ser 
admitida alteração de suas características 
naturais, desde que seja em áreas antropizadas e em 
conformidade com o disposto em regulamento e pelo 
órgão responsável por sua administração e Plano de 
Manejo. 
 
Parágrafo Terceiro: No ato de sua implantação não 
será admitida a retirada ou alteração de seus 
recursos naturais que tenham características 
nativas. 
 
Parágrafo Quarto: As atividades culturais poderão 
ser permitidas, sujeitando-se à prévia autorização 
do órgão responsável pela administração do parque, 
às condições e restrições por este estabelecidas e 
àquelas previstas em regulamento. 
 

Seção VII 
Da Praça 

 
Art. 121 - A Praça tem a função social de 
proporcionar, aos cidadãos, lazer e bem estar por 
meio de um espaço urbanizado com equipamentos 
diversos que permitam atividades contemplativas e 
culturais e a preservação de áreas verdes e 
permeáveis. 
 
Parágrafo Primeiro: A Praça é de posse e domínio 
públicos, originado na aprovação de parcelamento 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Assessoria Especial de Articulação Institucional, Normas e Procedimentos 

 

urbano, com características naturais alteradas por 
meio de projetos paisagísticos e urbanísticos. 
 
Parágrafo Segundo: Na Praça poderá ser admitida 
alteração de suas características naturais, desde 
que seja em áreas antropizadas e em conformidade 
com o disposto em regulamento e pelo órgão 
responsável por sua administração e Plano de 
Manejo. 
 
Parágrafo Terceiro: No ato de sua implantação não 
será admitida a retirada ou alteração de seus 
recursos naturais que tenham características 
nativas. 
 
Parágrafo Quarto: As atividades culturais poderão 
ser permitidas, sujeitando-se à prévia autorização 
do órgão responsável pela administração da praça, 
às condições e restrições por este estabelecidas e 
àquelas previstas em regulamento. 
 

Seção VIII 
Do Verde de Acompanhamento Viário 

 
Art. 122 - O Verde de Acompanhamento Viário tem a 
função social de proporcionar, à cidade, um espaço 
urbanizado com ajardinamentos, canteiros centrais e 
implantação de equipamentos sociais para atividades 
contemplativas, objetivando também a preservação de 
áreas verdes e permeáveis. 
 
Parágrafo Primeiro: O Verde de Acompanhamento 
Viário é de posse e domínio públicos, originado na 
aprovação de parcelamento urbano, e constitui-se em 
áreas verdes de canteiros centrais de ruas e 
avenidas, pontas de ruas e marginais com dimensões 
adequadas para implantação de equipamentos sociais, 
áreas remanescentes com características naturais 
alteradas por meio de projetos paisagísticos e 
urbanísticos. 
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Parágrafo Segundo: No Verde de Acompanhamento 
Viário poderá ser admitida alteração de suas 
características naturais, desde que seja em áreas 
antropizadas e em conformidade com o disposto em 
regulamento e pelo órgão responsável por sua 
administração e Plano de Manejo. 
 
Parágrafo Terceiro: No ato de sua implantação não 
será admitida a retirada ou alteração de seus 
recursos naturais que tenham características 
nativas. 
 

Seção IX 
Das Áreas de Proteção de Mananciais (APM) 

 
Art. 123 - Área de Proteção de Mananciais (APM) é 
uma Unidade de Conservação de uso sustentável que 
integra o Sistema Municipal de Unidades de 
Conservação. 
 
Parágrafo Único: As APM´s compreendem o conjunto 
das áreas, parceladas ou não, pertencentes à bacia 
de Vargem das Flores, representada no Anexo 8 da 
Lei Complementar n.º 248, de 11 de janeiro de 2018. 
 
Parágrafo Primeiro: No perímetro da APM - Área de 
Proteção de Mananciais, o manejo ou utilização do 
solo ou instalação de qualquer atividade ou 
empreendimento cujo parecer técnico de 
licenciamento indicar considerável impacto aos 
recursos hídricos, dependerá de anuência prévia do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem. 
Parágrafo Segundo: É vedada a criação confinada de 
animais para fins comerciais no perímetro da APM - 
Área de Proteção de Mananciais de Vargem das 
Flores. 
 
Parágrafo Terceiro: O exercício de atividades com 
utilização de defensivos agrícolas é vedado no 
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perímetro da APM - Área de Proteção de Mananciais 
de Vargem das Flores. 
 
Parágrafo Quarto: Além das atividades geradoras de 
efluentes líquidos impactantes, pode o Chefe do 
Poder Executivo Municipal, mediante regulamento, 
impedir a implantação de novos empreendimentos ou 
loteamentos na Bacia de Vargem das Flores, em 
virtude dos resultados do monitoramento da 
qualidade das águas do reservatório ou de estudos 
geotécnicos especialmente formatados para a 
dinâmica da área. 
 
Parágrafo Quinto: É vedado o uso conjunto de fossa 
séptica e sumidouro em todos os locais no perímetro 
da APM - Área de Proteção de Mananciais onde ocorra 
insuficiência de solo aerado, tais como regiões 
alagadiças, margens do reservatório em cota 
inferior a 845m (oitocentos e quarenta e cinco 
metros) e áreas da bacia situadas ao longo de águas 
correntes e dormentes, na forma prevista no inciso 
VIII do art.50 desta Lei Complementar. 
 

Seção X 
Das Áreas de Especial Interesse Ambiental (AIA) 

 
Art. 124 - Áreas de Especial Interesse Ambiental 
(AIA) é uma Unidade de Conservação de uso 
sustentável que integra o Sistema Municipal de 
Unidades de Conservação. 
 
Parágrafo Primeiro: As AIA´s são áreas com 
cobertura vegetal e/ou outros atributos ambientais 
relevantes, que visam à preservação das águas, ao 
habitat da fauna, à estabilidade dos solos, à 
proteção paisagística e à manutenção equilibrada de 
áreas verdes no município. 
 
Parágrafo Segundo: As AIA são as áreas 
representadas no Anexo 9 da Lei Complementar n.º 
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248, de 11 de janeiro de 2018, além de outras áreas 
estabelecidas por Lei Municipal de Iniciativa do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente. 
 
Art. 125 - As AIA serão regidas por critérios 
especiais de proteção definidos em lei específica, 
baseada em estudos técnicos abrangendo a 
caracterização geomorfológica, pedológica, 
levantamento de fauna e flora e a avaliação dos 
resultados, visando avaliar a relevância ecológica 
das áreas. 
 
Art. 126 - Caberá ao Órgão Ambiental Central 
realizar estudos técnicos específicos visando: 
 
I - Indicação de novas AIA´S; 
 
II - Exclusão integral ou parcial das AIA´s já 
previstas no Plano Diretor; No caso de exclusão de 
uma AIA outra em tamanho proporcional deve 
substitui-la; 
 
III - Delimitação das atuais AIA´s. 
 
Parágrafo Único: Os estudos a que se refere o caput 
deste artigo serão submetidos ao Conselho Municipal 
de Meio Ambiente e deverão propor a caracterização 
das Áreas de Interesse Ambiental (AIA), 
estabelecendo diretrizes especiais, e critérios 
especiais de proteção. 
 
 

Seção XI 
Das Áreas de Desenvolvimento Econômico Sustentável 

(ADES) 
 
Art. 127 - Áreas de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável (ADES) são as áreas indicadas no Anexo 
13 da Lei Complementar n.º 248, de 11 de Janeiro de 
2018,  destinadas à implantação de atividades 
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econômicas de desenvolvimento sustentável, conforme 
diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente.  
 
Art. 128 - No licenciamento ambiental das 
atividades econômicas instaladas em área de ADES 
terão condicionantes específicas relacionadas à 
comprovação da melhoria das condições de 
sustentabilidade urbano-ambiental. 
 
Parágrafo Primeiro: A condicionante a que se refere 
o caput deste artigo corresponderá à melhoria das 
condições ecológicas das Áreas de Interesse 
Ambiental ou demais áreas pertencentes ao SMUC, por 
processo de adoção ou aquisição de propriedade, 
apuradas por estudo ambiental específico. 
 
Parágrafo Segundo: Os estudos observarão a melhoria 
em relação a proteção das áreas quanto às ocupações 
irregulares, ao uso adequado dos recursos hídricos, 
e a proteção das unidades de conservação.  
 

Seção XII 
Das Zonas de Amortecimento 

 
Art. 129 - As zonas de amortecimento serão 
classificadas conforme o zoneamento do município, 
estabelecendo normas e restrições para atividades 
essencialmente urbanas que se encontram na zona 
urbana e de expansão urbana do município; 
 
Art. 130 - As zonas de amortecimento urbano 
compreendem as vias públicas, áreas públicas 
institucionais e imóveis de propriedades 
particulares que se encontram no entorno das 
unidades de conservação e parques urbanos, onde o 
uso do solo e as atividades urbanas estão sujeitas 
a normas e restrições específicas, com o propósito 
de minimizar os impactos negativos sobre a unidade 
de conservação ou parque urbano. 
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Parágrafo Único: As zonas de amortecimento farão 
parte do zoneamento dos Parques Urbanos e Unidades 
de Conservação do Município estabelecido pelo órgão 
ambiental central de acordo com os critérios e 
normas próprias do manejo da unidade ou parque, 
sendo o seu raio de atendimento definido do plano 
de manejo. 
 
Art. 131 - Nas vias públicas que circundam os 
parques urbanos e unidades de conservação não será 
admitida a realização de shows, comícios entre 
outros eventos que resultam na aglomeração de 
multidões. 
 
Art. 132 - As edificações nas áreas públicas 
institucionais e imóveis de propriedades 
particulares, pertencentes às zonas de 
amortecimento, deverão ter seus projetos analisados 
pelo órgão ambiental central. 
 
Art. 133 - O raio de abrangência da zona de 
amortecimento será definido de acordo com o plano 
de manejo das áreas protegidas. 
 

Seção XIII 
Das Diretrizes Especiais para Licenciamento em 

Unidades de Conservação 
 
Art.134 - Além do disposto no Anexo 5 desta Lei 
Complementar, ficarão submetidas a diretrizes 
ambientais especiais: 
 
I - a instalação na APM - Área de Proteção de 
Mananciais de qualquer empreendimento classificado 
como uso convivente com restrição ou uso incômodo; 
 
II - a instalação na AIA - Área de Interesse 
Ambiental de qualquer empreendimento classificado 
como uso convivente com restrição ou uso incômodo; 
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III - a implantação de projeto ou empreendimento 
que implique alteração dos recursos naturais ou do 
sistema de drenagem natural ou construído com 
influência em unidades de conservação. 
 
Parágrafo Primeiro: Os empreendimentos sujeitos a 
diretrizes especiais na forma do caput ficarão 
sujeitos a compensação ambiental pelos impactos 
gerados nas respectivas áreas, cujo cálculo terá 
como base  o valor de referência (VR) , sendo este 
o somatório dos investimentos necessários para 
implantação do empreendimento, não incluídos os 
investimentos referentes aos planos, projetos e 
programas exigidos no procedimento de licenciamento 
ambiental para mitigação de impactos causados pelo 
empreendimento, bem como os encargos e custos 
incidentes sobre o financiamento do empreendimento, 
inclusive os relativos às garantias, e os custos 
com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais, 
sendo calculado a proporção de: 
 
a) 1% (um por cento), na hipótese de instalação na 
APA - Área de Proteção Ambiental, com perímetro 
estabelecido Lei Estadual nº 16.197, de 26 de junho 
de 2006; 
b) 2% (dois por cento), na hipótese de instalação 
em área de APM - Área de Proteção de Mananciais; 
c) 2% (dois por cento), na hipótese de instalação 
em área de amortecimento de Parques Nacionais, 
Reservas Biológicas, Estações Ecológicas, 
Monumentos Naturais, Refúgios de Vida Silvestre ou  
Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
 
Parágrafo Segundo: Os recursos obtidos pela 
compensação ambiental prevista no parágrafo 
anterior serão destinados para o Fundo Municipal de 
Meio Ambiente de Contagem, podendo ainda ser 
indicadas obras ou serviços afeitos à preservação e 
controle do meio ambiente; 
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Parágrafo Terceiro: No licenciamento de 
modificações e ampliações de empreendimento em que 
a compensação ambiental tenha sido anteriormente 
paga, incidirá nova compensação ambiental, que terá 
como valor de referência os custos da ampliação ou 
modificação. 
 
Parágrafo Quarto: A fixação da Compensação 
Ambiental e sua aplicação são de competência 
exclusiva  do órgão ambiental licenciador. 
 
Parágrafo Quinto: Faculta-se ao empreendedor propor 
valores superiores ao devido, a título de 
compensação ambiental, e apresentar propostas para 
o seu cumprimento, que serão analisadas em 
consonância com as diretrizes vigentes. 
 

Seção XIV 
Da Criação, Implantação e Gestão das Unidades de 
Conservação, Parques Urbanos e Áreas Verdes de 

Complemento Urbano  
 

Art. 135 - O ato de criação de uma unidade de 
conservação ou parque urbano deve indicar: 
 
I - a denominação, a categoria de manejo e uso, os 
objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão 
responsável por sua administração; 
 
II - a identificação de área de pesquisa 
extrativista, no caso de Floresta Municipal. 
 
Art. 136 - A denominação de cada unidade de 
conservação e parque urbano deverá basear-se, 
preferencialmente, na sua característica natural 
mais significativa, ou na sua denominação mais 
antiga, dando-se prioridade, neste último caso, às 
designações indígenas ancestrais. 
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Art. 137 - As unidades de conservação e parques 
urbanos são criadas por ato do Poder Público, 
consultado o Conselho Municipal de Meio Ambiente. 
 
Parágrafo Primeiro: A criação de uma unidade de 
conservação deve ser precedida de estudos técnicos 
por parte do órgão competente que permitam 
identificar a localização, a dimensão e os limites 
mais adequados para a unidade, conforme se dispuser 
em regulamento. 
 
Parágrafo Segundo: As unidades de conservação do 
grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas 
total ou parcialmente em unidades do grupo de 
Proteção Integral, por instrumento normativo do 
mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, 
desde que obedecidos os procedimentos de consulta 
estabelecidos neste Código. 
 
Parágrafo Terceiro: A ampliação dos limites de uma 
unidade de conservação, sem modificação dos seus 
limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, 
pode ser feita por instrumento normativo do mesmo 
nível hierárquico do que criou a unidade de 
conservação, desde que obedecidos os procedimentos 
de consulta estabelecidos neste Código. 
 
Parágrafo Quarto: A desafetação ou redução dos 
limites de uma unidade de conservação não pode ser 
feita em nenhuma hipótese, podendo os responsáveis 
responder por crimes ambientais. 
 
Parágrafo Quinto: A criação dos parques urbanos 
deve ser precedida de estudos técnicos que permitam 
identificar a localização, a dimensão e os limites 
mais adequados para a área, conforme se dispuser em 
regulamento. 
 
Parágrafo Sexto: As áreas existentes no município 
definidas como parques, bosques e matas serão 
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enquadradas e adequadas no SMUC, por meio de 
regulamentação obedecendo a classificação e as 
categorias existentes nesta Lei. 
 
Art. 138 - Compete ao órgão executor proponente de 
uma nova unidade de conservação ou parque urbano 
elaborar os estudos técnicos preliminares e 
realizar os demais procedimentos administrativos 
necessários à criação da unidade. 
 
Art. 139 - Na definição do uso e objetivo da 
unidade de conservação ou parque urbano deverá ser 
realizada a consulta pública para definição de 
programas e projetos de envolvimento da população e 
instituições interessadas na gestão da unidade de 
conservação ou parque urbano tem a finalidade de 
subsidiar a definição da localização, da dimensão e 
dos limites mais adequados para a unidade. 
 
Parágrafo Primeiro: A consulta pública consiste em 
reuniões públicas ou, a critério do órgão ambiental 
competente, outras formas de diálogo com a 
população local e outras partes interessadas. 
 
Parágrafo Segundo: No processo de consulta pública, 
o órgão executor competente deve indicar, de modo 
claro e em linguagem acessível, as implicações para 
a população do entorno da unidade proposta, ou, se 
for o caso de APM – Área de Proteção de Mananciais, 
residente no interior. 
 
Parágrafo Terceiro: No processo de consulta, o 
Poder Público é obrigado a fornecer informações 
adequadas e inteligíveis à população local e a 
outras partes interessadas. 
 
Parágrafo Quarto: No processo de consulta pública o 
órgão competente deverá apresentar um programa 
permanente de educação ambiental voltada à 
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preservação e conservação das unidades de 
conservação e parques urbanos. 
 
Art. 140 - A criação das áreas verdes de 
complemento urbano deverá ser no ato da aprovação 
do parcelamento urbano, sendo objeto obrigatório 
para a aprovação do mesmo. 
 
Art. 141 - Para a aprovação de novos parcelamentos, 
será obrigatória a destinação de área para Praça e 
Verde de Acompanhamento Viário. 
 
Parágrafo Primeiro: Na existência de área verde com 
recursos naturais relevantes e alto nível de 
conservação natural de seus, o empreendedor deverá 
destiná-la para unidade de conservação natural. 
 
Parágrafo Segundo: As áreas de preservação 
permanente existentes na formação do novo 
parcelamento deverão ser mantidas e 
preferencialmente destinadas às unidades de 
conservação com a restauração dos espaços 
antropizados. 
 
Art. 142 - O subsolo e o espaço aéreo, sempre que 
influírem na estabilidade do ecossistema, integram 
os limites das unidades de conservação e parques 
urbanos. 
 
Art. 143 - No entorno das unidades de conservação e 
parques urbanos será instituída a zona de 
amortecimento, e quando possível, corredores 
ecológicos. 
 
Parágrafo Primeiro: O órgão responsável pela 
administração da unidade estabelecerá normas 
específicas regulamentando a ocupação e o uso dos 
recursos da zona de amortecimento e dos corredores 
ecológicos de uma unidade de conservação. 
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Parágrafo Segundo: Os limites da zona de 
amortecimento e dos corredores ecológicos e as 
respectivas normas de que trata o §1º poderão ser 
definidas no ato de criação da unidade ou 
posteriormente. 
 
Art. 144 - Quando existir um conjunto de unidades 
de conservação de categorias diferentes ou não, 
justapostas ou sobrepostas, e outras áreas 
protegidas, públicas ou privadas, constituindo um 
mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de 
forma integrada e participativa, considerando-se os 
seus distintos objetivos de conservação, de forma a 
compatibilizar a presença da biodiversidade, a 
valorização da diversidade social e cultural e o 
desenvolvimento sustentável no contexto regional. 
 
Parágrafo Único: O regulamento desta Lei disporá 
sobre a forma de gestão integrada do conjunto das 
unidades. 
 
Art. 145 - As unidades de conservação disporão de 
um Plano de Manejo. 
 
Parágrafo Primeiro: O Plano de Manejo deve abranger 
a área da unidade de conservação, sua zona de 
amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo 
medidas com o fim de promover sua integração à vida 
econômica e social das comunidades vizinhas. 
 
Parágrafo Segundo: Na elaboração, atualização e 
implementação do Plano de Manejo das Áreas de 
Proteção Ambiental será assegurada a ampla 
participação da população residente. 
 
Parágrafo Terceiro: O Plano de Manejo de uma 
unidade de conservação deve ser elaborado no prazo 
de até dois anos a partir da data de sua criação. 
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Parágrafo Quarto: O Plano de Manejo deve conter um 
programa de prevenção e combate aos incêndios 
florestais em unidades de conservação e parques 
urbanos, tendo como objetivo, elaborar o mapeamento 
de áreas prioritárias e críticas de ocorrências de 
incêndios, sistematizar ações preventivas e definir 
os procedimentos, rotinas e estratégias de combate 
ao fogo. 
 
Art. 146 - São proibidas, nas unidades de 
conservação, quaisquer alterações, atividades ou 
modalidades de utilização em desacordo com os seus 
objetivos, o seu Plano de Manejo e seus 
regulamentos. 
 
Parágrafo Único: Até que seja elaborado o Plano de 
Manejo, todas as atividades e obras desenvolvidas 
nas unidades de conservação de proteção integral 
devem se limitar àquelas destinadas a garantir a 
integridade dos recursos que a unidade objetiva 
proteger. 
 
Art. 147 - As unidades de conservação podem ser 
geridas por organizações da sociedade civil de 
interesse público com objetivos afins aos da 
unidade, mediante instrumento a ser firmado com o 
órgão responsável por sua gestão. 
 
Art. 148 - É proibida a introdução nas unidades de 
conservação de espécies não autóctones. 
 
Parágrafo Primeiro: Excetuam-se do disposto neste 
artigo as Áreas de Proteção Ambiental e as Floresta 
Municipais, bem como os animais e plantas 
necessários à administração e ás atividades das 
demais categorias de unidade de conservação, de 
acordo com o que se dispuser em regulamento e no 
Plano de Manejo da unidade. 
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Parágrafo Segundo: Nas áreas particulares 
localizadas em Refúgio de Vida Silvestre e 
Monumentos Naturais podem ser criados animais 
domésticos e cultivadas plantas consideradas 
compatíveis com as finalidades da unidade, de 
acordo com o que dispuser o seu Plano de Manejo. 
 
Art. 149 - Os órgãos executores articular-se-ão com 
a comunidade científica com o propósito de 
incentivar o desenvolvimento de pesquisas sobre a 
fauna, a flora e a ecologia das unidades de 
conservação e sobre formas de uso sustentável dos 
recursos naturais, valorizando-se o conhecimento 
tradicional das populações. 
 
Parágrafo Primeiro: As pesquisas científicas nas 
unidades de conservação não podem colocar em risco 
a sobrevivência das espécies integrantes dos 
ecossistemas protegidos. 
 
Parágrafo Segundo: A realização de pesquisas 
científicas nas unidades de conservação, exceto 
área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural, depende de aprovação prévia e 
está sujeita à fiscalização do órgão responsável 
por sua administração. 
 
Parágrafo Terceiro: Os órgãos competentes podem 
transferir para as instituições de pesquisas 
nacionais, estaduais ou municipais, mediante 
acordo, a atribuição de credenciar pesquisadores 
para trabalharem nas unidades de conservação. 
 
Art. 150 - A exploração comercial de produtos, 
subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a 
partir de recursos naturais, biológicos, cênicos ou 
culturais ou da exploração da imagem de unidade de 
conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e 
Reserva Particular do Patrimônio Natural, dependerá 
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de prévia autorização e sujeitará o explorador a 
pagamento, conforme disposto em regulamento. 
 
Art. 151 - Os órgãos responsáveis pela 
administração das unidades de conservação podem 
receber recursos ou doações de qualquer natureza, 
nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, 
provenientes de organizações privadas ou públicas 
ou de pessoas físicas que desejarem colaborar com a 
sua conservação. 
 
Parágrafo Único: A administração dos recursos 
obtidos cabe ao órgão gestor da unidade, e estes 
serão utilizados exclusivamente na sua implantação, 
gestão e manutenção. 
 
 
 

PROGRAMA DE ADOÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS (PAPP) 
 
Art. 152 - O Programa de Adoção de Praças Públicas 
(PAPP), instituído pela Lei Municipal nº 4.951, de 
19 de Julho de 2018, compreenderá à adoção de 
Unidades de Conservação previstas neste Código, que 
se enquadre como Bens de Uso Comum do Povo ou do 
Domínio Público, de Uso Especial ou do Patrimônio 
Administrativo, Dominiais ou Patrimoniais 
Disponíveis. 
 
Art. 153 - A adoção das áreas verdes não dará ao 
adotante o direito de posse ou propriedade, podendo 
o Município requerê-la em qualquer tempo para o seu 
uso. 
 
Art.154 - O adotante não poderá restringir o acesso 
à área adotada, bem como não poderá explorar 
comercialmente os seus recursos naturais. 
 
Parágrafo único: A vedação não se aplica às áreas 
de preservação para as quais, por suas 
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peculiaridades, o Órgão Ambiental emitir 
orientações de restrição ao acesso e/ou visitação. 
 
Art. 155 - Estarão aptos a aderir ao Programa de 
Adoção de Praças Públicas (PAPP) quaisquer 
entidades da sociedade civil, associações de 
moradores, Organizações Não-Governamentais, 
sindicatos, sociedades, pessoas físicas e pessoas 
jurídicas legalmente constituídas e cadastradas. 
 
Parágrafo único: Ficam excluídas da adesão ao PAPP, 
pessoas jurídicas relacionadas a cigarro e bebidas 
alcoólicas, bem como outras que possam ser 
consideradas impróprias aos objetivos propostos 
nesta Lei. 
  
Art. 156 - A adesão ao Programa de Adoção de Praças 
Públicas (PAPP) estará condicionada a celebração de 
termo de adesão e compromisso entre as partes. 
  
  
Art. 157 - O Termo de Adesão e Compromisso 
compreenderá na obrigação do adotante em relação a: 
  
I - urbanização da área adotada, de acordo com 
projeto proposto e aprovado pelo Órgão Ambiental; 
  
II - conservação e manutenção da área adotada 
zelando pela limpeza e conservação; 
  
III - utilização da área adotada, conforme projeto 
apresentado no processo de adoção; 
 
IV – garantias de acesso à população na área objeto 
da adoção, se for o caso. 
  
Art. 158 - É permitida a instalação de engenho com 

veiculação de publicidade da pessoa física ou jurídica 

que aderir ao Programa de Adoção de Praças Públicas 

(PAPP) desde que, no limite da área objeto da adoção e  
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respeitadas a legislação específica e o modelo 

padronizado pelo Órgão Ambiental. 

Parágrafo único. O ônus em relação à elaboração e 
colocação das placas, será de inteira 
responsabilidade do adotante, observados os 
critérios estabelecidos pela legislação. 
 
Art. 160 - Os adotantes em potencial não podem 
estar envolvidos em processos administrativos ou 
judiciais relacionados a crimes contra o meio 
ambiente, exceto nas hipóteses de adoção por ato 
obrigacional assumido em função de conversão de 
medida punitiva ou condicionante de licenciamento 
ambiental. 
 
Art. 161 - O engenho de publicidade instalado em 

conformidade com caput deste artigo, é assegurada a 

isenção da Taxa de Fiscalização de Anúncios – TFA, 

desde que o engenho esteja destinado exclusivamente a 

divulgação do estabelecimento comercial, a divulgações 

institucionais de interesse público ou a sua adesão ao 

Programa de Adoção de Praças Públicas (PAPP). 

 
Art. 162 - O termo de cooperação de adoção não 
compreenderá concessão ou permissão de uso, nem 
qualquer tipo de uso à entidade adotante, exceto 
aqueles previstos nesta Lei. 
 
Art. 163 - As benfeitorias e demais gastos 
realizados pelo adotante não estarão sujeitas a 
indenização por parte do Município. 
 
Art. 164 - Os adotantes poderão ser desligados do 
Programa, a critério do Órgão Ambiental, quando 
cometerem qualquer tipo de infração contra o meio 
ambiente. 

Seção XV 
Das Disposições Transitórias 
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Art. 165 – Cabe ao Órgão Ambiental Central o 
planejamento e gestão ambiental das Unidades de 
Conservação e a realização de estudos técnicos para 
transformação das áreas criadas como parques, 
bosques e matas municipais em unidades de 
conservação e parques urbanos contidas no SMUC. 
 
Parágrafo Primeiro: o estudo técnico descrito neste 
artigo deve resultar na identificação e 
classificação das unidades de conservação e parques 
urbanos, bem como das zonas de amortecimento e 
corredores ecológicos, especificados em mapeamento 
com sistema de georreferenciamento das coordenadas 
geográficas. 
 
Parágrafo Segundo: a classificação das áreas 
conforme as categorias contidas no SMUC deverão ser 
regulamentadas por meio de Resolução do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente, alterando ou mantendo 
as identificações atuais. 
 
Art. 166 - As áreas particulares consideradas de 
relevância natural que fazem divisa com unidades de 
conservação deverão ser desapropriadas conforme 
estabelecido em lei. 
 
Art. 167 - Excluem-se das indenizações referentes à 
regularização fundiária das unidades de conservação 
e parques urbanos, derivadas de desapropriação: 
 
I - as espécies arbóreas imunes de corte pelo Poder 
Público; 
 
II - expectativas de ganhos e lucro cessante; 
 
III - o resultado de cálculo efetuado mediante a 
operação de juros compostos; 
 
IV - as áreas que não tenham prova de domínio 
inequívoco e anterior à criação da unidade. 
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Art. 168 - A instalação de redes de abastecimento 
de água, esgoto, energia e infra-estrutura urbana 
em geral, em unidades de conservação e parques 
urbanos onde estes equipamentos são admitidos 
depende de prévia aprovação do órgão responsável 
por sua administração, sem prejuízo da necessidade 
de elaboração de estudos de impacto ambiental e 
outras exigências legais. 
 
Parágrafo único: Esta mesma condição se aplica à 
zona de amortecimento das unidades de conservação 
do Grupo de Proteção Integral, bem como às áreas de 
propriedade privada inseridas nos limites dessas 
unidades e ainda não indenizadas. 
 
Art. 169 - O órgão ou empresa, público ou privado, 
responsável pelo abastecimento de água ou que faça 
uso de recursos hídricos, beneficiário da proteção 
proporcionada por uma unidade de conservação e área 
verde, deve contribuir financeiramente para a 
proteção e implementação das unidades de 
conservação e parques urbanos de acordo com o 
disposto em regulamentação específica. 
 
Art. 170 - O órgão ou empresa, público ou privado, 
responsável pela instalação de redes de infra 
estrutura de transmissão de energia elétrica, bem 
como, instalação de torres de telecomunicações 
áreas de unidade de conservação ou parque urbano, 
deve contribuir financeiramente para a proteção e 
implementação das unidades de conservação e parques 
urbanos como forma de compensação aos impactos 
causados pelo empreendimento de acordo com o 
disposto em regulamentação específica e resguardada 
a obrigação de licenciamento. 
 
Art. 171 - A área de uma unidade de conservação do 
Grupo de Proteção Integrada é considerada zona 
rural, para efeitos legais. 
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Parágrafo único. A zona de amortecimento das 
unidades de conservação de que trata este artigo, 
uma vez definida formalmente, não pode ser 
transformada em zona urbana. 
 
Art. 172 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável criará e manterá um 
Cadastro Municipal de Unidades de Conservação e 
Parques urbanos, com a colaboração da Secretaria 
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e 
COMDATA. 
 
Parágrafo Primeiro: O Cadastro a que se refere este 
artigo conterá os dados principais de cada unidade 
de conservação e parque urbano, incluindo, dentre 
outras características relevantes, informações 
sobre espécies ameaçadas de extinção, situação 
fundiária, recursos hídricos, clima, solos e 
aspectos socioculturais e antropológicos. 
 
Parágrafo Segundo: A Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável divulgará e 
colocará à disposição do público interessado os 
dados constantes do Cadastro. 
 
Art. 173 - O Poder Executivo Municipal submeterá à 
apreciação da Câmara Municipal, a cada dois anos, 
um relatório de avaliação global da situação das 
unidades de conservação e parques urbanos de 
Contagem. 
 
Art. 174 - Os mapas e cartas oficiais devem indicar 
as áreas que compõem o SMUC. 
 
Art. 175 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável elaborará e divulgará 
periodicamente uma relação revista e atualizada das 
espécies da flora e fauna regional ameaçadas de 
extinção. 
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Parágrafo único: A relação de que trata este artigo 
destacará as espécies da flora e fauna do cerrado, 
priorizando o bioma regional. 
 
Art. 176 - O trabalho de captura de espécies da 
fauna para pesquisas e coleções científicas 
submeter-se-á à avaliação e aprovação do IBAMA. 
 
Art. 177 - As áreas protegidas municipais criadas 
com base nas legislações anteriores e que não 
pertencem às categorias previstas nesta Lei serão 
reavaliadas, no todo, no prazo de até um ano, com o 
objetivo de definir sua destinação com base na 
categoria e função para as quais foram criadas, 
conforme o disposto no regulamento desta Lei. 
 
Art. 178 – O órgão ambiental central realizará um 
monitoramento periódico das unidades que integram o 
SMUC do Município, através de vistorias técnicas, 
visando o controle do seu uso e ocupação, e à 
possível adequação de seus limites, promovendo a 
sua revisão, quando necessário, através de lei. 
 
Art. 179 - Integram ainda o Sistema de Unidades de 
Conservação Municipal todas as unidades de 
conservação estabelecidas no Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação - SNUC instituídas no 
âmbito do território do Município de Contagem, na 
forma da Lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho de 
2.000. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP 

 
Seção I 

Parâmetros, definições e limites referentes às 
Áreas de Preservação Permanente 
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Art. 180 - São classificadas como Áreas de 
Preservação Permanente para efeitos deste Código as 
definições contidas na Lei Federal n.º 12.651, de 
25 de maio de 2012 e na Resolução CONAMA n.º 303, 
de 20 e Março de 2002 ou norma que a substitua. 
 
Art. 181 - São classificadas como áreas non 
aedificandi, as áreas ao longo de águas correntes 
ou dormentes, com largura mínima de 15,00 m (quinze 
metros) de cada lado, a partir da linha de máxima 
cheia, aquelas situadas num raio mínimo de 25 m 
(cinquenta metros) ao redor de nascentes ou olhos 
d’água, ainda que intermitentes, e as áreas de 
preservação permanente definidas na legislação 
específica. 
 

Seção II 
Do Cadastro de Nascentes e demais Corpos Hídricos 

 
Art. 182 - Fica instituído o Programa de Cadastro 
Único de Nascentes e demais corpos hídricos – 
“Programa Contagem das Nascentes" destinado a 
registrar, em banco de dados único, as nascentes 
existentes no território de Contagem. 
 
Parágrafo Primeiro: A identificação e cadastro de 
nascentes existentes no município terá como 
finalidade identificar a função ambiental da APP, 
condições de preservação e potenciais ameaças. 
 
Parágrafo Segundo: As nascentes serão codificadas 
segundo a sua localização e catalogadas com 
objetivo de fornecer dados para subsidiar os 
processos de requerimento de Documento de 
Intervenção Ambiental – DAIA bem como informações 
para a elaboração de políticas públicas voltadas 
para a preservação das águas. 
 
Art. 183 - Na análise do processo de aprovação de 
parcelamento do solo urbano, as Áreas de 
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Preservação Permanente – APP serão identificadas 
pelo empreendedor e homologadas pelo órgão 
Ambiental. 
 
Parágrafo Primeiro: Caberá ao Empreendedor, como 
condicionante à aprovação do parcelamento do solo, 
promover a averbação na matrícula do imóvel, de 
acordo com a localização constante na planta do 
parcelamento do solo existente no respectivo 
procedimento, homologado pelo Órgão Ambiental. 
 
Parágrafo Segundo: As áreas de APP averbadas na 
forma do parágrafo anterior não poderão integrar os 
novos lotes, na forma do art. 3º, parágrafo único, 
Inciso V, da Lei Federal n.º 6.766 de 19 de 
dezembro de 1979. 
 
Art. 184 - As Áreas de Preservação Permanentes já 
cadastradas e as que vierem a ser cadastradas em 
novos levantamentos de ofício pelo Órgão Ambiental 
ou por terceiros será objeto de cadastro junto ao 
“Programa Contagem das Nascentes" 

 
Seção III 

Da Intervenção em APP 
 

Subseção I 
Dos casos excepcionais, de utilidade pública, 
interesse social ou baixo impacto ambiental 

 
Art. 185 - Toda obra, plano, atividade ou projeto 
de utilidade pública, interesse social ou de baixo 
impacto ambiental, deverá obter do órgão ambiental 
competente a autorização para intervenção ou 
supressão de vegetação em APP, em processo 
administrativo próprio, nos termos previstos nesta 
resolução, no âmbito do processo de licenciamento 
ou autorização, motivado tecnicamente, observadas 
as normas ambientais aplicáveis. 
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Parágrafo Primeiro: A intervenção ou supressão de 
vegetação em APP de que trata o caput deste artigo 
dependerá de autorização do órgão Ambiental Central 
competente, com anuência prévia, quando couber, do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente. 
 
Parágrafo Segundo: Independem de prévia autorização 
do órgão ambiental competente as atividades de 
segurança pública e defesa civil, de caráter 
emergencial. 
 
Art. 186 - O órgão ambiental competente 
estabelecerá, previamente à emissão da autorização 
para a intervenção ou supressão de vegetação em 
APP, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e 
compensatório que deverão ser adotadas pelo 
requerente. 
 
Parágrafo Primeiro: Para os empreendimentos e 
atividades sujeitos ao licenciamento ambiental, as 
medidas ecológicas, de caráter mitigador e 
compensatório serão definidas no âmbito do referido 
processo de licenciamento, sem prejuízo, quando for 
o caso, do cumprimento das disposições do art. 36, 
da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. 

 
Seção IV 

Das áreas consolidadas 
 
Art. 187 - Para definição das áreas de Preservação 
Permanente existentes às margens de cursos d’água 
situados no território do Município Contagem, 
adotar-se-á o disposto no artigo 4º da Lei Federal 
n.º 12.651, de 25 de maio de 2012. 
 
Art. 188 - Considera-se área urbana consolidada 
aquela situada em região dotada com malha viária 
implantada, densidade demográfica considerável e 
que tenha os seguintes equipamentos de 
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infraestrutura urbana implantados, num raio de 5 
(cinco) quilômetros da área de estudo: 
 
I - Drenagem de águas pluviais urbanas;  
 
II - Esgotamento sanitário;  
 
III - Abastecimento de água potável; 
 
IV - Distribuição de energia elétrica; ou 
 
V - Limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos 
sólidos; 
 
Parágrafo Primeiro: O Órgão Ambiental poderá exigir 
do Requerente a realização de diagnóstico 
socioambiental, onde revele a perda da função 
ecológica significativa, tendo por base os 
elementos estabelecidos no Art. 65, § 1º da Lei 
Federal n.º 12.651, de 25 de maio de 2012 visando a 
delimitação de áreas consolidadas, das áreas de 
interesse ecológico relevante e áreas de risco 
possibilitando o fornecimento de subsídios técnicos 
para a tomada de decisão administrativa acerca das 
medidas alternativas a serem adotadas. 
 
Parágrafo Segundo: Na hipótese de áreas 
consolidadas, e não sendo o caso de áreas de 
interesse ecológico relevante e situação de risco, 
será admitida a flexibilização das disposições 
contidas no art. 4º da Lei Federal n.º 12.651, em 
áreas de preservação que tenha reconhecido pelo 
órgão ambiental em instância colegiada a perda 
significativa da função ambiental, em intervenções 
ocorridas até 22 de julho de 2008, nos termos do 
Art. 2º, I e II da Lei Estadual 20.922 de 16 de 
outubro de 2013, desde que observado o limite 
mínimo previsto no disposto no Inciso III do Art. 
4º da Lei Federal n.º 6.766 de 19 de dezembro de 
1979, para edificações futuras; e o limite previsto 
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no art. 65, § 2º, da Lei Federal n.º 12.651, de 25 
de maio de 2012, para a regularização de 
edificações já existentes. 
 
Parágrafo Terceiro: Em se tratando de construção 
situada em área urbana consolidada, verificando-se 
através de diagnóstico socioambiental, a ausência 
de situação de risco e interesse ecológico 
relevante, poderá o Órgão Ambiental optar pela 
aplicação de medida compensatória, concomitante à 
adequação do saneamento básico do imóvel, se for o 
caso. 
 

Seção V 
Da Certidão de APP 

 
Art. 189 - O Requerimento de Certidão de Área de 
Preservação Permanente – CAPP terá por objetivo: 
 
I – Caracterização da Área de Preservação 
Permanente, com levantamento de poligonais e 
georeferenciamento, com identificação das nascentes 
e demais corpos d’água. 
 
II – Descaracterização de trecho da Área de 
Preservação Permanente, com identificação dos 
elementos ensejadores da perda da função ambiental, 
identificação de área consolidada. 
 
Parágrafo Único: Para requerimento de Certidão de 
APP o Requerente deverá instruir os Autos do 
Processo com a Plotagem do geoprocessamento, na 
Escala 1:1000 e arquivo digital (CD)com demarcação 
de APP´s e áreas não edificadas, a localização dos 
cursos d’água, nascentes e surgência d’água em um 
raio mínimo de 50 metros; indicação de áreas de 
risco geológico, altimetria da gleba, com 
delimitação das áreas com declividade entre 30% e 
47% e superior a 47%, devendo cada área ser 
indicada de maneira distinta por cores ou hachuras, 
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com a respectiva anotação de responsabilidade 
técnica pelo levantamento. 
 
Art. 190 - As intervenções ambientais em Áreas de 
Preservação Permanente com objetivo de poda ou 
supressão de cobertura vegetal, remoção de tocos e 
raízes remanescentes de supressão de vegetação 
nativa, limpeza de área, aproveitamento econômico 
de material lenhoso, exploração sustentável de 
vegetação nativa através de Manejo, será precedido 
do Documento Autorizativo para Intervenção 
Ambiental (DAIA), emitido pelo Órgão Ambiental 
Central em com este Código e demais normas 
regulamentares. 
 

TÍTULO I 
Dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 
Capítulo I 

Aspectos Gerais 
 
Art.191 - São considerados como Resíduos Sólidos 
Urbanos – RSU: 
 
I - Resíduos domiciliares: os originários de 
atividades domésticas, edifícios públicos e/ou 
coletivos, de comércio, serviços e indústrias, 
desde que apresentem as mesmas características dos 
resíduos provenientes de residências, que não 
excedam diariamente 35 (trinta e cinco) quilos ou 
200 (duzentos litros); 
 
II - Resíduos de logradouros e vias públicas: os 
originários da capina e varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas. 
 
Art. 192 - São considerados como Resíduos Sólidos 
Urbanos Especiais – RSE: 
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I - os originários de atividades domésticas, 
edifícios públicos e/ou coletivos, de comércio, 
serviços e indústrias, desde que não apresentem as 
mesmas características dos resíduos provenientes de 
residências e que excedam diariamente a 35 (trinta 
e cinco) quilos ou 200 (duzentos litros); 
 
II - os gerados nos processos produtivos e 
instalações industriais, que não tenham 
características de resíduos provenientes de 
residências; 
 
III - gerados nos serviços de saúde; 
 
IV - gerados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, incluído 
os resultantes da preparação e escavação de 
terrenos para obras civis; 
 
V - Resíduos agrossilvopastoris, de serviços de 
transportes, de mineração, contundentes ou 
perfurantes de qualquer origem; 
 
VI - Outros que, por sua composição qualitativa ou 
quantitativa, se enquadrem em situações especiais, 
a critério do Órgão Ambiental, ouvido o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente. 
 
Art. 193 - Para fins desde Código, compreende os 
Grandes Geradores, as pessoas físicas ou jurídicas 
que produzam resíduos em estabelecimentos de uso 
não residencial, incluídos os estabelecimentos 
comerciais, os de prestação de serviço e os 
terminais rodoviários e aeroportuários, cuja 
natureza ou composição sejam similares àquelas dos 
resíduos domiciliares e cujo volume diário de 
resíduos sólidos por unidade autônoma, seja 
superior a 35 (trinta e cinco) quilos ou 200 
(duzentos litros). 
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Parágrafo Primeiro: Os resíduos gerados por 
estabelecimentos classificados como grandes 
geradores ou seja aqueles que geram diariamente 
volume superior a 35 (trinta e cinco) quilos ou 200 
(duzentos litros) devem arcar com os custos da 
coleta, transporte e destinação final 
ambientalmente adequada.  
 
Parágrafo Segundo: Os empreendimentos classificados 
como Grandes Geradores de Resíduos Sólidos devem 
apresentar para análise e provação o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS na 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – SEMAD. 
 
Parágrafo Terceiro: Grandes geradores de resíduos 
devem construir abrigos conforme Diretrizes 
definidas pela da Superintendência de Limpeza 
urbana. 
 
Art. 194 - O Órgão Central do Meio Ambiente 
estabelecerá uma Política Integrada de Resíduos 
Sólidos, inclusive com previsão de Coleta Especial 
para remoção dos resíduos sólidos especiais - RSE, 
por intermédio do próprio gerador, ou 
por órgão ou entidade municipal competente ouvido 
os demais órgãos envolvidos com a questão e 
aprovada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. 
 
Art. 195 - As atividades econômicas independente de 
enquadramento, tipologia ou ramo de atividade ou 
porte atuantes no município ficam sujeitas a: 
 
I- Realizar a coleta seletiva dos resíduos sólidos 
gerados em seus estabelecimentos; 
 
II- Encaminhar os resíduos recicláveis para a 
coleta própria, ou entregar diretamente a 
associação ou cooperativa de catadores atuantes no 
município; 
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III- Promover a adequada destinação daqueles 
resíduos que não puderem ser reciclados, ou que 
demandem tratamento especial; 
 
IV- Promover a logística reversa, em caso de 
fabricante ou comerciante de produtos, ou mesmo em 
caso de ser gerador de resíduos a ela sujeitos. 
 
Art. 196 - Os resíduos sólidos ou semisólidos de 
qualquer natureza não deverão ser dispostos ou 
incinerados a céu aberto, havendo tolerância para a 
acomodação temporária de resíduos de qualquer 
natureza, em locais previamente autorizados, desde 
que não haja risco à saúde pública e para o meio 
ambiente, mediante autorização do Órgão Municipal 
de Meio Ambiente. 
 
Art. 197 - A disposição de quaisquer resíduos no 
solo, sejam líquidos, gasosos ou sólidos, só será 
permitida mediante comprovação de sua 
degradabilidade e da capacidade do solo de suporte 
e de auto depurar, levando-se em conta os seguintes 
aspectos: 
 
I - Capacidade de percolação; 
 
II - Garantia de não contaminação dos aquíferos 
subterrâneos; 
 
III - Limitação de controle da área afetada; 
 
IV - Reversibilidade dos efeitos negativos. 
 
Art. 198 - A coleta, transporte, manejo, tratamento 
e destino final dos resíduos do município devem 
ocorrer de forma a não causar danos ou agressões ao 
Ambiente, à saúde, ao bem estar público e devem ser 
feitos obedecendo as normas desde Código e de 
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outras leis e regulamentações pertinentes à 
espécie. 
 
Parágrafo único: É vedado, no território do 
Município: 
 
I – a deposição indiscriminada de lixo em locais 
impróprios e áreas urbanas e rurais; 
 
II – a queima e a disposição final de lixo a céu 
aberto; 
 
III – o lançamento de lixo ou resíduos de qualquer 
natureza em corpos hídricos de superfície ou águas 
subterrânea, sistema de drenagem de águas pluviais 
e áreas erodidas; 
 
IV – permitir que seu território venha a ser usado 
como depósito e destinação final de resíduos 
tóxicos e radioativos produzidos fora do Município. 

 
Capítulo II 

Da Coleta Diferenciada 
 
Art. 199 - A coleta diferenciada de resíduos dar-
se-á separadamente para: 
 
a) resíduos sólidos domiciliares secos e úmidos 
e/ou recicláveis e não recicláveis; 
 
b) os resíduos patogênicos e os sépticos 
originários dos serviços de saúde; 
 
c) entulhos procedentes de obras de construção 
civil; 
 
d) podas de árvores e jardins; 
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d) restos de feiras e mercados, restos de alimentos 
provenientes desses lugares, casas de 
pasto, em geral, restaurantes ou lanchonetes. 
 
Parágrafo Único: O sistema de transporte integrado 
será definido através de estudo técnico elaborado 
pelo órgão municipal competente e aprovado pelo 
COMAM, observadas as tecnologias apropriadas que 
importem em menor custo de implantação, operação e 
manutenção e na minimização dos riscos à saúde e ao 
bem-estar da comunidade e à qualidade ambiental. 
 
Art. 200 - O Poder Executivo manterá sistema de 
coleta seletiva de lixo, com separação de resíduos 
na sua origem, em duas classes distintas resíduos 
secos e resíduos úmidos objetivando a sua 
reciclagem.  
 
Parágrafo único Os resíduos secos serão coletados e 
transportados, independentemente, para fins de 
reciclagem, e os resíduos úmidos serão coletados e 
encaminhados para disposição final. 
 
Art. 201 - O Poder Público Municipal estimulará e 
privilegiará a Coleta Seletiva e a Reciclagem de 
resíduos, bem como a adoção Consórcios ou de outras 
formas de cooperação entre os entes federados para 
os resíduos urbanos, entre outros instrumentos 
previstos em legislação pertinente. 
 
Parágrafo Primeiro: O Poder Público Municipal 
incentivará a realização de estudos, projetos e 
atividades que proponham a reciclagem dos resíduos 
sólidos junto à iniciativa privada e às 
organizações de catadores. 
 
Parágrafo Segundo: Serão estudados mecanismos que 
propiciem e estimulem a reciclagem mediante 
benefícios fiscais. 
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Art. 202 - A Administração Pública poderá 
reconhecer e organizar a catação informal de 
materiais recicláveis. 
 
Art. 203 - A Administração Pública, através de 
programas específicos, deverá incentivar a 
implantação de empreendimentos que objetivem a 
coleta, triagem e reciclagem de resíduos, podendo 
para isso oferecer o produto resultante dessa 
coleta. 
 
Art. 204 - É dever do Poder Público e demais 
segmentos da sociedade a segregação de seus 
resíduos potencialmente recicláveis e a destinação 
ao Programa Municipal de Coleta Seletiva. 
 
Art. 205 - Edifícios comerciais, públicos, 
conjuntos habitacionais unifamiliares e 
multifamiliares implantados no Município deverão 
proceder com a separação dos resíduos recicláveis, 
acondicioná-los em abrigos internos ou estruturas 
adequadas conforme diretrizes definidas pela 
Superintendência de Limpeza Urbana e se inserirem 
na coleta seletiva quando implantada pela 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável na sua localidade. 
 
Art. 206 - É obrigatória a separação dos resíduos 
sólidos nas escolas da rede municipal e nos órgãos 
ou entidades da administração municipal, para fins 
de coleta seletiva, nos termos do artigo anterior. 
 
Art. 207 - O Poder Público Municipal incentivará a 
realização de estudos, projetos e atividades que se 
destinem à reciclagem, compostagem e outras 
técnicas que promovam a redução do volume total dos 
resíduos sólidos. 
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Capítulo III 
Das normas de manejo de Resíduos Sólidos Especiais 

e/ou Perigosos 
 

Art. 208 - Os Resíduos provenientes de processos 
industriais de produção deverão ter tratamento e 
destinação adequada em função de suas 
características e legislação específica. 
 
Art. 209 - Serão obrigatoriamente incinerados em 
incinerador autorizado pelo órgão competente ou 
submetidos a tratamento especial: 
 
I - Resíduos Sólidos declaradamente contaminados, 
considerados contagiosos ou suspeitos de 
contaminação, provenientes de estabelecimentos 
hospitalares, laboratórios, farmácias, drogarias, 
clínicas, maternidades, ambulatórios, casas de 
saúde, necrotérios, prontos-socorros, sanatórios e 
congêneres; 
 
II - Materiais Biológicos como: restos de tecidos 
orgânicos, restos de órgãos humanos ou animais, 
restos de laboratórios de análises clínicas e de 
anatomia patológica, animais de experimentação e 
outros materiais similares;  
 
III - Os resíduos sólidos e materiais provenientes 
de unidades médico-hospitalares, de isolamento, de 
áreas infectadas ou com pacientes portadores de 
moléstias infecto-contagiosas, inclusive restos de 
alimentos e os produtos resultantes de lavagem e 
varredura dessas áreas;  
 
IV - Todos os resíduos sólidos ou materiais 
resultantes de tratamento ou processo diagnóstico 
que tenham entrado em contato direto com pacientes, 
como agulhas, seringas descartáveis, curativos, 
compressas e similares.  
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Parágrafo Primeiro: É terminantemente proibido o 
lançamento dos dejetos referidos neste artigo em 
galeria de águas pluviais, corpos d’água ou 
instalações subterrâneas, para cumprimento deste 
artigo serão observadas normas técnicas 
específicas. 
 
Parágrafo Segundo: As emissões provenientes de 
incineradores, de que trata este artigo, deverão 
obedecer aos limites estabelecidos na norma 
específica 
 
Parágrafo Terceiro: Periodicamente, o órgão 
ambiental central, ouvido o Conselho Municipal de 
Meio Ambiente editará a lista de resíduos sujeitos 
a incineração obrigatória. 
 
Art. 210 - Os resíduos perigosos ou tóxicos da 
construção civil, tais como tintas, solventes, 
óleos e outros, ou aqueles contaminados por esses 
ou por outros resíduos perigosos ou tóxicos, 
deverão ser encaminhados aterros industriais, às 
expensas do gerador. 
 
Art. 211 - Os resíduos de natureza tóxica, bem como 
os que contêm substâncias inflamáveis, corrosivas, 
explosivas, radioativas e outras consideradas 
prejudiciais, deverão sofrer, antes de sua 
deposição final, tratamento ou condicionamento 
adequados e específicos, nas condições 
estabelecidas em normas federais e estaduais e 
municipais vigentes. 
 
Parágrafo Primeiro: Obedecerão aos mesmos critérios 
os resíduos portadores de agentes patogênicos, 
inclusive de estabelecimentos hospitalares e 
congêneres. 
 
Parágrafo Segundo: É obrigatória a adequada coleta 
e transporte dos resíduos sépticos de serviços de 
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saúde, sempre 
em observância as normas técnicas pertinentes. 
 
Art. 212 - A utilização do solo como destino final 
dos resíduos potencialmente poluentes, deverá ser 
feita de forma apropriada estabelecida em projetos 
específicos e aprovados pelo órgão ambiental 
competente, ficando vedada a simples descarga ou 
depósito, seja em propriedade pública ou 
particular. 
 
Parágrafo único. Quando a destinação final dos 
resíduos sólidos exigir a execução de aterro 
sanitário, deverão ser tomadas as medidas adequadas 
para proteção de águas superficiais ou 
subterrâneas, aprovadas pelo órgão ambiental 
competente. 
 
Art. 213 - A limpeza dos veículos transportadores 
de produtos perigosos só poderá 
ser feita em instalações adequadas e licenciadas. 
 
Art. 214 - Em caso de acidente, avaria ou outro 
fato que obrigue a paralisação de veículo 
transportador de produtos perigosos, o condutor 
adotará medidas de segurança adequadas ao risco 
correspondente a cada produto transportado, dando 
conhecimento imediato do fato ao órgão municipal de 
meio ambiente e ao órgão de defesa civil, pelo meio 
disponível mais rápido, detalhando o tipo da 
ocorrência, o local, o produto envolvido, a sua 
classe de risco e a quantidade correspondente. 
 
Art. 215 - Em situações de risco poderão ser 
apreendidos ou interditados pelo poder público, por 
meio dos órgãos municipais competentes, os produtos 
potencialmente perigosos à saúde pública e ao 
ambiente. 
 

Capítulo IV 
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Das normas de manejo de resíduos Sólidos da 
Construção Civil 

 
Art. 216 - O gerador de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil - RSCC deverá apresentar para 
análise a aprovação na Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e implementar Plano 
de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil 
com o objetivo estabelecer os procedimentos 
necessários para o manejo e a destinação 
ambientalmente adequados dos resíduos, devendo 
estar assinados pelo profissional responsável pela 
execução da obra ou por outro profissional 
devidamente habilitado, com a respectiva Anotação 
de Responsabilidade Técnica - ART. 
 
Parágrafo Primeiro: Entende-se por Resíduos Sólidos 
da Construção Civil (RSCC) os resíduos 
provenientes de construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, e os 
resultantes da preparação e da escavação de 
terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 
concretos em geral, solos, rochas, metais, resinas, 
colas, tintas, madeiras e compensados, forros, 
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, 
vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, 
etc., comumente chamados de entulhos; e devem ser 
classificados, conforme legislação federal 
específica. 
 
Parágrafo Segundo: Consideram-se geradores as 
pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas, responsáveis por atividades ou 
empreendimentos que gerem os resíduos da construção 
civil.  
 
Art. 217 - Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil deverão contemplar 
prioritariamente a não-geração de resíduos e, 
secundariamente e sequencialmente, a redução, a 
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reutilização, a reciclagem e a mais adequada 
destinação final dos resíduos. 

 
Capítulo V 

Dos Efluentes Líquidos 
 
Art. 218 - O lançamento de efluentes líquidos em 
corpos d’água deverão obedecer às legislações 
federal e estadual pertinentes e os dispositivos 
deste Código e demais leis municipais. 
 
Art. 219 - Os lançamentos de efluentes líquidos não 
poderão ser feitos de forma a conferir aos corpos 
receptores características em desacordo com a sua 
classificação. 
 
Art. 220 - Os graxos, óleos e ácidos provenientes 
das atividades de postos de combustíveis, oficinas 
mecânicas, e lava a jatos, bem como efluentes 
líquidos industriais e os lodos provenientes de 
sistema de tratamento de efluentes, não poderão ser 
lançados na rede de esgotos sem tratamento adequado 
e prévia autorização do órgão ambiental competente. 
 
Parágrafo Único: Em casos de efluentes com mais de 
uma substância potencialmente prejudicial, gerados 
nos processos produtivos e na prestação de serviços 
o Órgão Ambiental, ouvida a concessionária de 
serviço público de esgotos, exigirá do gerador do 
efluente, a adesão ao Programa de Recebimento e 
Controle de Efluentes Não Domésticos. 
 
Art. 221 - A implantação de empreendimento será 
condicionada à existência ou previsão solução de 
esgotamento sanitário, apresentado pelo 
empreendedor, e/ou interligado à Estação de 
Tratamento de Esgoto - ETE - e/ou Estação 
Elevatória de Esgoto - EEE, com garantia de 
tratamento. 
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Art. 222 - Será considerado como condição para a 
concessão de licença ambiental para atividades 
sujeitas às diretrizes ambientais, a apresentação 
de projeto de caracterização do empreendimento, dos 
processos produtivos, o cadastro das redes e a 
proposição do plano de amostragem. 
 
Parágrafo Único: Poderá o Órgão Ambiental 
estabelecer como condicionante da respectiva 
licença, a apresentação de projeto específico de 
execução do plano de amostragem, a justificativa e 
o projeto de adequação das redes e o pré-tratamento 
dos efluentes líquidos, bem como o plano de auto 
monitoramento. 
 

Capítulo VI 
Da Logística Reversa 

 
Art. 223 - São obrigados a estruturar e implementar 
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 
produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e 
de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de: 
 
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim 
como outros produtos cuja embalagem, após o uso, 
constitua resíduo perigoso; 
 
II - pilhas e baterias; 
 
III - pneus; 
 
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e 
embalagens; 
 
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista; 
 
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
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Parágrafo Primeiro: O sistema de logística reversa 
é estendido a produtos comercializados em 
embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos 
demais produtos e embalagens, considerando, 
prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à 
saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos 
gerados. 
 
Parágrafo Segundo: A definição dos produtos e 
embalagens a que se refere o §1°considerará a 
viabilidade técnica e econômica da logística 
reversa, bem como o grau e a extensão do impacto à 
saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos 
gerados. 
 
Parágrafo Terceiro: Em relação ao grande gerador de 
resíduos especiais listados no caput deste artigo, 
será considerado como condição para a concessão de 
licença ambiental, a implementação de política de 
logística reversa. 
 
Parágrafo Quarto: Ao pequeno gerador de resíduos 
especiais listados no caput deste artigo, Poderá o 
Órgão Ambiental estabelecer como condicionante da 
respectiva licença, a adesão à programa municipal 
de referência de logística reversa implementadas 
pelo Órgão Ambiental, desde que haja contrapartida 
pecuniária pelo gerador. 
 
Parágrafo Quinto: O sistema de logística reversa 
proposto pelo setor privado e o programa municipal 
de referência de logística reversa, implementado 
pelo poder público municipal priorizarão a 
participação de cooperativas ou de outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis 
e recicláveis constituídas 
por pessoas físicas de baixa renda. 
 

CAPÍTULO VII 
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DO CONTROLE DE RUÍDOS, SONS E VIBRAÇÕES 
 

Seção I 
Das Disposições Preliminares 

 
Art. 224 - A emissão de ruídos, sons e vibrações em 
decorrência de atividades exercidas em ambientes 
confinados ou não, no Município, obedecerá aos 
padrões, critérios e diretrizes estabelecidos neste 
Código e demais normas pertinentes. 
 
Art. 225 - É proibida a emissão de ruídos, sons e 
vibrações, produzidos de forma que: 
 
I - ponha em perigo ou prejudique a saúde 
individual ou coletiva; 
 
II - cause danos de qualquer natureza às 
propriedades públicas ou privadas; 
 
III - cause incômodo de qualquer natureza; 
 
IV - cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar 
públicos; 
 
V - ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. 

 
SEÇÃO II 

Dos Níveis Máximos Permissíveis e da Medição de 
Sons e Ruídos 

 
Art. 226 - A emissão de ruídos, sons e vibrações 
provenientes de fontes fixas no Município obedecerá 
aos seguintes níveis máximos fixados para suas 
respectivas imissões, medidas nos locais do suposto 
incômodo: 
 
I – Zona de Ocupação Restrita – ZOR 1:  
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a) período diurno: 65 dB(A) (sessenta e cinco 
decibéis em curva de ponderação A); 
  
b) Período vespertino: 60 dB(A) (sessenta decibéis 
em curva de ponderação A); 
 
c) Período noturno: 55 dB(A) (cinquenta e cinco 
decibéis em curva de ponderação A); 
 
II – Zona de Ocupação Restrita – ZOR 2/ZOR3: 
 
a) período diurno: 60 dB(A) (setenta decibéis em 
curva de ponderação A); 
  
b) Período vespertino: 60 dB(A) (setenta decibéis 
em curva de ponderação A); 
 
c) Período noturno: 55 dB(A) (cinquenta e cinco 
decibéis em curva de ponderação A); 
 
III – Zona Adensável – ZAD 1: 
 
a) período diurno: 70 dB(A) (setenta decibéis em 
curva de ponderação A); 
  
b) Período vespertino: 65 dB(A) (sessenta e cinco 
decibéis em curva de ponderação A); 
 
 
c) Período noturno: 60 dB(A) (sessenta decibéis em 
curva de ponderação A); 
 
IV – Zona Adensável – ZAD 2 e 3: 
 
a) período diurno: 75 dB(A) (setenta e cinco 
decibéis em curva de ponderação A); 
  
b) Período vespertino: 70 dB(A) (setenta decibéis 
em curva de ponderação A); 
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c) Período noturno: 70 dB(A) (setenta decibéis em 
curva de ponderação A); 
 
V – Zona de Usos Incômodos – ZUI – 1: 
 
a) período diurno: 85 dB(A) (oitenta e cinco 
decibéis em curva de ponderação A); 
  
b) Período vespertino: 85 dB(A) (oitenta e cinco 
decibéis em curva de ponderação A); 
 
c) Período noturno: 80 dB(A) (oitenta decibéis em 
curva de ponderação A); 
 
VI – Zona de Usos Incômodos – ZUI – 2:  
 
a) período diurno: 80 dB(A) (oitenta decibéis em 
curva de ponderação A); 
  
b) Período vespertino: 75 dB(A) (setenta e cinco 
decibéis em curva de ponderação A); 
 
c) Período noturno: 70 dB(A) (setenta decibéis em 
curva de ponderação A); 
 
Parágrafo Primeiro: Às sextas-feiras, aos sábados e 
em vésperas de feriados, será admitido, até às 
23:00 h (vinte e três horas), o nível 
correspondente ao período vespertino. 
 
Parágrafo Segundo: As medições do nível de som 
serão realizadas utilizando-se a curva de 
ponderação “A” com circuito de resposta rápida, 
devendo o microfone ficar afastado, no mínimo, de 
1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) dos 
limites reais da propriedade onde se dá o suposto 
incômodo, e à altura de 1,20 m (um metro e vinte 
centímetros) do piso. 
 
Parágrafo Terceiro: Na impossibilidade de 
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verificação dos níveis de imissão no local do 
suposto incômodo, será admitida a realização de 
medição no passeio imediatamente contíguo ao mesmo, 
sendo considerados como limites os níveis máximos 
fixados no caput deste artigo acrescidos de 05 
dB(A) (cinco decibéis em curva de ponderação A). 
 
Parágrafo Quarto: Para o resultado das medições 
efetuadas serão adotados os seguintes critérios: 
 
I - ruído contínuo e ruído intermitente: o nível de 
som corrigido será igual ao nível de som 
equivalente medido; 
 
II - ruído impulsivo e som com componentes tonais: 
o nível de som corrigido será igual ao nível de som 
equivalente medido, acrescido de 05 dB(A) (cinco 
decibéis em curva de ponderação A); 
 
III - ruído proveniente da operação de 
compressores, de sistemas de troca de calor, de 
sistemas de aquecimento, de ventilação, de 
condicionamento de ar, de bombeamento hidráulico ou 
similares, independentemente de sua natureza 
contínua ou intermitente: o nível de som corrigido 
será igual ao nível de som equivalente medido, 
acrescido de 05 dB(A) (cinco decibéis em curva de 
ponderação A). 
 
Parágrafo Quinto: Independentemente do ruído de 
fundo, o nível de som proveniente da fonte 
poluidora, medido dentro dos limites reais da 
propriedade onde se dá o suposto incômodo, não 
poderá exceder os níveis fixados no caput deste 
artigo. 
 
Parágrafo Sexto: Quando a propriedade em que se dá 
o suposto incômodo tratar-se de escola, creche, 
biblioteca pública, cemitério, hospital, 
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ambulatório, casa de saúde ou similar, deverão ser 
atendidos os menores limites: 
 
I - em período diurno: 55 dB(A) (cinqüenta e cinco 
decibéis em curva de ponderação A); 
 
II - em período vespertino: 50 dB(A) (cinqüenta 
decibéis em curva de ponderação A); 
 
III - em período noturno: 45 dB(A) (quarenta e 
cinco decibéis em curva de ponderação A). 
 
Parágrafo Sétimo: O nível de som proveniente da 
fonte poluidora, medido dentro dos limites reais da 
propriedade onde se dá o suposto incômodo, não 
poderá exceder em 10 dB(A) (dez decibéis em curva 
de ponderação A) o nível do ruído de fundo 
existente no local. 
 
Art. 227 - No caso de fontes móveis admitidas pela 
legislação em vigor, aplicam-se os mesmos limites 
estabelecidos nesta Lei para as fontes fixas. 
 
Art. 228 - As vibrações não serão admitidas quando 
perceptíveis no local do suposto incômodo, de forma 
contínua ou alternada, por períodos superiores a 5 
min. (cinco minutos). 
 
Art. 229 - Para o cumprimento do disposto nesta 
Lei, o Executivo poderá utilizar-se, além dos 
recursos técnicos e humanos de que dispõe, do 
concurso de outros órgãos ou entidades públicas ou 
privadas, mediante convênios, contratos e 
credenciamento de agentes. 
 
Parágrafo Primeiro: Será franqueada aos agentes 
públicos e agentes credenciados pelo Executivo a 
entrada nas dependências das fontes poluidoras 
localizadas ou a se instalarem no Município, onde 
poderão permanecer pelo tempo que se fizer 
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necessário, para as avaliações técnico-fiscais do 
cumprimento dos dispositivos desta Lei. 
 
Parágrafo Segundo: A medições do nível de som com 
vistas a apurar circunstâncias previstas no artigo 
2º deste Código não poderá ser feita no limite 
interno do local onde a emissão se der. 
 
Art. 230 - A medição do nível sonoro far-se-á 
utilizando-se a curva de ponderação “A”, com 
circuito de ponderação rápida, o microfone 
posicionado no mínimo a um metro e cinqüenta 
centímetros acima do solo e a um metro de distância 
de qualquer superfície refletora. 
 
Parágrafo Primeiro: Nenhuma fonte estática de 
emissão sonora em logradouros públicos poderá 
ultrapassar o nível máximo de 85 dB na curva “A” do 
medidor de intensidade de som, à distância de sete 
metros do local de emissão do som, ruído ou som 
impulsivo, ao ar livre. 
 
Parágrafo Segundo: Nenhuma fonte móvel de emissão 
sonora, em logradouros públicos, poderá ultrapassar 
o nível máximo de 85 dB (oitenta e cinco) na curva 
“A” do medidor de nível sonoro, à distância de sete 
metros do local de emissão do som ruído ou som 
impulsivo, ao ar livre. 
 

Seção III 
Das Circunstancias Especiais de Tolerância  

 
Art. 231 - Serão tolerados ruídos e sons acima dos 
limites definidos nesta Lei provenientes de: 
 
I - serviços de construção civil não passíveis de 
confinamento, que adotarem demais medidas de 
controle sonoro, no período compreendido entre 8:00 
h (oito horas) e 17:00 h (dezessete horas); 
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II - alarmes em imóveis e sirenes ou aparelhos 
semelhantes que assinalem o início ou o fim de 
jornada de trabalho ou de períodos de aula em 
escola, desde que tenham duração máxima de 30 s 
(trinta segundos); 
 
III - obras e serviços urgentes e inadiáveis 
decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, 
acidentes graves ou perigo iminente à segurança e 
ao bem-estar da comunidade, bem como o 
restabelecimento de serviços públicos essenciais, 
tais como energia elétrica, gás, telefone, 
internet, água, esgoto e sistema viário; 
 
IV - o uso de explosivos em desmontes de rochas e 
de obras civis no período compreendido entre 10:00 
h (dez horas) e 16:00 h (dezesseis horas), nos dias 
úteis, observada a legislação específica e 
previamente autorizado pelo órgão municipal 
competente. 
 
V - vozes ou aparelhos sonorizadores, carros de som 
e similares utilizados em usados na propaganda 
político-eleitoral, de acordo com a legislação 
própria, e em manifestações coletivas, desde que 
não ultrapassem a 65dB (A), restrinjam-se aos 
períodos diurno e vespertino e estejam autorizados 
pelo órgão municipal competente;; 
 
VI - sinos de templos, desde que os sons tenham 
duração não superior a 60 segundos, e apenas para a 
assinalação das horas e dos ofícios religiosos; e 
carrilhões, desde que os sons tenham duração não 
superior a 15 (quinze) minutos, a cada 4 (quatro) 
horas e somente no período diurno das 7h às 19h.; 
 
VII - bandas de música, desde que em procissões, 
cortejos ou desfiles públicos; 
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VIII - sirenas ou aparelhos de sinalização sonora 
de ambulância, carros de bombeiros ou assemelhados; 
 
IX - apitos, buzinas ou outros aparelhos de 
advertência de veículos em movimento, dentro do 
período compreendido entre as 6h e 20h; 
 
X - explosivos empregados no arrebentamento de 
pedreiras, rochas ou nas demolições, desde que 
detonados em horário previamente deferidos pelo 
setor competente do Município; 
 
XI - manifestações em recintos destinados à prática 
de esportes, com horário previamente licenciado e 
respeitado o horário de funcionamento da atividade; 
 
XII - aparelhos de telefone celular ou de emissão 
sonora pessoal, quando em uso no interior das casas 
de espetáculos de eventos culturais, fora das salas 
de exibições de filmes, peças teatrais, musicais, 
danças, palestras, conferências e demais atividades 
culturais ou artísticas do gênero; 
 
XIII - manifestações em festividades religiosas, 
comemorações oficiais, reuniões desportivas, 
festejos ou ensaios carnavalescos e juninos, 
passeatas, desfiles, fanfarras, bandas de música, 
desde que se realizem em horário e local 
previamente autorizados pelo órgão competente ou 
nas circunstâncias consagradas pela tradição. 
 
Parágrafo Único:  Nas hipóteses previstas nos 
incisos I, II, e III deste artigo, os ruídos e sons 
não poderão ultrapassar 80 dB(A) (oitenta decibéis 
em curva de ponderação A). 
 
Art. 232 - O nível de som provocado por máquinas e 
aparelhos utilizados nos serviços de construção 
civil, deverão atender aos limites máximos 
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estabelecidos na Tabela II, que é parte integrante 
desta lei. 
 
Parágrafo Primeiro:  Os serviços de construção 
civil, mesmo quando de responsabilidade de 
entidades públicas, dependem de autorização prévia 
dos órgãos municipais fiscalizadores ou órgãos 
equivalentes, quando executados: 
 
I – em domingos e feriados, em qualquer horário; 
 
II – em dias úteis, em horário noturno ou 
vespertino; 
 
Parágrafo Segundo:  Excetuam-se destas restrições 
as obras e os serviços urgentes e inadiáveis, 
decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, 
acidentes graves ou perigo iminente à segurança e 
ao bem estar públicos incluindo o restabelecimento 
de serviços públicos essenciais de energia 
elétrica, telefone, água, esgoto e sistema viário. 
 

Seção IV 
Da Adequação Sonora 

 
Art. 233 - Os ambientes internos de quaisquer 
estabelecimentos, no caso de atividades sonoras 
potencialmente poluidoras, devem receber tratamento 
acústico nas instalações físicas locais para que 
possam atender aos limites de pressão sonora 
estabelecidos nesta Lei. 
 
Parágrafo Primeiro: A licença ambiental da 
atividade relacionada estará condicionada à 
apresentação de laudo técnico que comprove 
tratamento acústico da edificação onde se realiza a 
imissão de sons e ruídos compatíveis compatível com 
os níveis de pressão sonora permitidos nas áreas em 
que os estabelecimentos estiverem situados. 
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Parágrafo Segundo: É vedada a utilização de alto-
falantes que direcionem o som exclusivamente para o 
ambiente externo. 
 
Art. 234 - Casas de comércio ou locais de diversões 
públicas como parques, bares, cafés, restaurantes, 
cantinas e boates, nas quais haja execução ou 
reprodução de números musicais por orquestras, 
instrumentos isolados ou aparelhos de som, deverão 
adotar instalações adequadas a reduzir 
sensivelmente a intensidade de suas execuções ou 
reproduções, de modo a não perturbar o sossego da 
vizinhança. 
 
Art. 235 - Deverão dispor de proteção, de 
instalação ou de meios adequados ao isolamento 
acústico que não permitam a propagação de ruídos, 
sons e vibrações acima do permitido para o 
exterior, os estabelecimentos e atividades efetiva 
ou potencialmente poluidores, tais como: 
 
I - estabelecimentos recreativos, religiosos, 
culturais, educacionais, filantrópicos, 
industriais, comerciais ou de prestação de 
serviços; 
 
II - estabelecimentos nos quais seja executada 
música ao vivo, eletrônicos ou mecânica; 
 
III - estabelecimentos onde haja atividade 
econômica decorrente do funcionamento de canil, 
gatil, granja, clínica veterinária ou similar; 
 
IV - espaços destinados ao funcionamento de 
máquinas ou equipamentos. 
 
Parágrafo Único: A concessão de Alvará de 
Localização e Funcionamento de Atividades do 
estabelecimento ficará condicionada ao cumprimento 
da legislação ambiental, ou de adequações 
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alternativas, sem prejuízo das demais exigências 
previstas na legislação. 
 
Art. 236 - Os estabelecimentos e atividades que 
provoquem poluição sonora e perturbação do sossego 
público estarão sujeitos à adoção de medidas 
eficientes de controle, tais como as arroladas a 
seguir, que poderão ser impostas de forma isolada 
ou cumulativa, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades previstas nesta Lei: 
 
I - implantação de tratamento acústico; 
 
II - restrição de horário de funcionamento; 
 
III - restrição de áreas de permanência de público; 
 
IV - contratação de funcionários responsáveis pelo 
controle de ruídos provocados por seus 
freqüentadores; 
 
V - disponibilização de estacionamento coberto a 
seus freqüentadores. 

 
Seção V 

Das Permissões 
 
Art. 237 - Serão tolerados ruídos e sons acima dos 
limites definidos nesta Lei provenientes de: 
 
I - serviços de construção civil não passíveis de 
confinamento, que adotarem demais medidas de 
controle sonoro, no período compreendido entre 
10:00 h (dez horas) e 17:00 h (dezessete horas); 
 
II - alarmes em imóveis e sirenes ou aparelhos 
semelhantes que assinalem o início ou o fim de 
jornada de trabalho ou de períodos de aula em 
escola, desde que tenham duração máxima de 30 s 
(trinta segundos); 
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III - obras e serviços urgentes e inadiáveis 
decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, 
acidentes graves ou perigo iminente à segurança e 
ao bem-estar da comunidade, bem como o 
restabelecimento de serviços públicos essenciais, 
tais como energia elétrica, gás, telefone, água, 
esgoto e sistema viário; 
 
IV - o uso de explosivos em desmontes de rochas e 
de obras civis no período compreendido entre 10:00 
h (dez horas) e 16:00 h (dezesseis horas), nos dias 
úteis, observada a legislação específica e 
previamente autorizado pelo órgão municipal 
competente. 
 
Parágrafo Primeiro: Nas hipóteses previstas nos 
incisos I, II e III deste artigo, os ruídos e sons 
não poderão ultrapassar 85 (oitenta e cinco dB(A) 
(oitenta decibéis em curva de ponderação A). 
 
Parágrafo Segundo: Os serviços de construção civil 
da responsabilidade de entidades públicas ou 
privadas, com geração de ruídos, dependem de 
autorização prévia do órgão municipal competente, 
quando executados nos seguintes horários: 
 
I - domingos e feriados, em qualquer horário; 
 
II - sábados e dias úteis, em horário vespertino ou 
noturno. 
 
Art. 238 - Os eventos, assim compreendidos os 
acontecimentos institucionais ou promocionais, 
comunitários ou não, previamente planejados com a 
finalidade de estabelecer a imagem de organizações, 
produtos, serviços, ideias e pessoas, em especial 
aqueles do calendário oficial de festas e eventos 
do Município, cuja realização tenha caráter 
temporário e local determinado, serão licenciados 
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em conformidade com a Lei nº 9.063, de 17 de 
janeiro de 2005, conforme dispuser o regulamento 
desta Lei. 

 
Seção VI 

Das Proibições 
 
Art. 239 - Ficam proibidos, independentemente dos 
níveis emitidos, os ruídos ou sons provenientes de 
pregões, exceto os oficiais, avisos e anúncios em 
logradouro público ou para ele dirigidos, de viva 
voz ou por meio de aparelho ou instrumento de 
qualquer natureza, de fonte fixa ou móvel, exceto 
no horário compreendido entre 10:00 h (dez horas) e 
16:00 h (dezesseis horas), desde que respeitados os 
limites de ruídos fixados nesta Lei. 
 
Art. 240 - Fica proibida a execução de música, por 
meio mecânico, eletrônico ou ao vivo, após as 23 
(vinte e três) horas, em ambiente externo de 
edificação em que funcione bar, restaurante ou 
estabelecimento similar. 
 
Parágrafo Único: A proibição de execução de música 
a que se refere o caput deste artigo aplica-se, 
inclusive, a área externa a estabelecimento 
licenciada para colocação de mesas e cadeiras e a 
área sem tratamento acústico sob marquise, varanda 
ou toldo. 
 

Seção VII 
Das Disposições Finais 

 
Art. 241 – Havendo denúncia de perturbação ao 
trabalho e ao sossego, na forma do artigo 42 da Lei 
das Contravenções Penais, Decreto-Lei 3.688, de 03 
de outubro de 1941, caberá a Guarda Civil de 
Contagem, a lavratura do Boletim de Ocorrência 
quanto as condutas que levem a emissão de ruídos 
sonoros. 
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Parágrafo Único: O Boletim de Ocorrência gerado a 
partir da Denúncia prevista no caput deste artigo 
será imediatamente despachado para à autoridade 
policial competente bem como para o órgão de 
controle ambiental que fará o processamento da 
apuração de infração e aplicação de penalidades. 
 
Art. 242 - Os estabelecimentos comerciais em que os 
níveis de pressão sonora ultrapassem 75dB(A) 
(setenta e cinco decibéis) em ambiente interno 
deverão informar aos usuários os possíveis danos à 
saúde humana relacionados à poluição sonora. 
 
Art. 243 - Na aplicação das normas estabelecidas 
por este Código, compete Órgão Ambiental por ato 
próprio, elaborar o Programa Municipal de Controle 
de Ruídos Urbanos. 
 

CAPÍTULO VIII 
DO PODER DE POLÍCIA 

 
Seção I 

Aspectos Gerais 
 

Art. 244 - Considera-se poder de polícia 
administrativa de natureza ambiental a atividade 
dos órgãos ambientais que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente ao meio 
ambiente. 
 
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício 
do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão 
competente nos limites da lei aplicável, com 
observância do processo legal e, tratando-se de 
atividade que a lei tenha como discricionária, sem 
abuso ou desvio de poder. 
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Art. 245 - O Poder de Polícia Administrativa de 
natureza ambiental será exercido pelos órgãos 
componentes do Sistema Municipal de Meio Ambiente, 
na forma estabelecida no art. 6º, Inciso III, “d” 
da Lei Orgânica Municipal. 
 

Seção II 
Da Fiscalização do Meio Ambiente - FMA 

 
Art. 246 - A Fiscalização do Meio Ambiente -  FMA, 
composta por Fiscais de Meio Ambiente, ocupantes de 
cargo efetivo, regido por Plano de Carreira Próprio 
e com ingresso mediante concurso público compõe o 
órgão Ambiental Central, que integra o Sistema 
Municipal de Meio Ambiente, e tem natureza 
educativa, fiscalizadora, orientadora, repressiva e 
preventiva de infrações ambientais. 

 
Art. 247 - Ao Fiscal de Meio Ambiente devidamente 
credenciado pelo Órgão Ambiental Central compete o 
exercício do Poder de Polícia Administrativa 
concernente a: 
 
I - efetuar visitas e vistorias, verificando a 
ocorrência da infração administrativa e cível de 
natureza ambiental; 
 
II - lavrar o auto correspondente fornecendo cópia 
ao autuado; 
 
III - elaborar relatório preliminar de vistoria e 
diligências com vistas a instrução de processos de 
licenciamento ambiental; 
 
IV - exercer atividade orientadora e preventiva, 
visando a proteção ambiental; 
 
V - executar as atividades operacionais de 
controle, regulação e fiscalização ambiental, 
podendo inclusive lavrar autos de infração, 
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referente às infrações de natureza administrativa e 
cível à legislação ambiental; 
 
VI - prover as devidas informações nos processos 
administrativos relativos às atividades de 
controle, regulação e fiscalização na área 
ambiental quando solicitado pelo Órgão Ambiental; 
 
VII - Vistoriar e fiscalizar as atividades 
potencialmente poluidoras com finalidade de 
controle dos Alvarás de Localização e 
Funcionamento. 
 
VIII - Auxiliar as demais Secretarias fazendo a 
interface das atividades dessas e seus os aspectos 
ambientais. 
 
IX - Fazer vistorias e emitir pareceres para 
definir as autorizações de supressão, substituição 
ou poda de árvores quando solicitados. 
 
X - Auxiliar no controle e monitoramento das 
operações das ETA’s, ETE’S e Aterro Sanitário. 
 
XI - Proceder a verificação do cumprimento das 
diretrizes ambientais concernente ao parcelamento 
do solo, uso e ocupação do solo considerando a 
integridade das áreas de preservação permanente, 
promovendo a respectiva autuação fiscal; 
 
XII - Verificar o licenciamento ambiental de obras 
de movimentação de terra, terraplanagem e drenagem 
do solo, bem como as edificações, embargando as que 
não estiverem providas de competente autorização ou 
que estejam em desacordo com o autorizado 
promovendo a respectiva autuação fiscal; 
 
XIII - Verificar a regularidade do licenciamento 
ambiental de atividades econômicas em conformidade 
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com a Deliberação Normativa COPAM n.º 217, de 06 de 
dezembro de 2017 ou norma que a substitua; 
 
XIV - Realizar vistorias e emitir relatório 
específico para fins de instrução processual 
relativo a isenções e imunidades de IPTU face as 
áreas de preservação permanente e de relevância 
ambiental; 
 
XV - Verificar a regularidade dos elementos de 
comunicação visual e a instalação de engenhos de 
publicidade considerando os impactos de natureza 
visual-ambiental promovendo a respectiva autuação 
fiscal; 
 
XVI - Verificar as violações às normas sobre 
poluição sonoras, promovendo a respectiva autuação 
fiscal; 
 
XVII - Verificar o cumprimento das condicionantes 
ambientais do licenciamento ambiental das 
atividades econômicas promovendo a respectiva 
autuação fiscal;  
 
XVIII - Efetuar embargos com vistas a fazer cessar 
atividade de impacto ambiental sem o devido 
controle ambiental e a interdição temporária ou 
definitiva, quando o exercício de atividades 
econômicas sem o devido licenciamento ambiental ou 
em desacordo com as condicionantes da licença; 
 
XIX - Realizar sindicâncias especiais para 
instrução de processos ou apuração de denúncias e 
reclamações; 
 
XX - Fiscalizar de modo ostensivo e preventivo, as 
áreas de interesse ambiental existentes no 
município, em especial as APPs, Áreas de 
Preservação Permanente, Parques Municipais, 
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nascentes e mananciais, podas e supressões sem 
autorização. 
 
XXI - Fiscalizar e autuar ações de maus tratos a 
animais domésticos e silvestres; 
 
XXII- Monitorar e autuar ruídos internos e externos 
acima dos limites legais ou causando incômodo a 
terceiros; 
 
XXIII - Executar outras tarefas pertinentes ao 
cumprimento da legislação ambiental e de acordo com 
as atribuições do de Fiscal de Meio Ambiente. 
. 

 
Seção III 

Da atuação da Guarda Civil na Proteção Ambiental 
 
Art. 248 – A Guarda Civil Municipal de Contagem 
terá atuação de natureza orientadora e preventiva 
de crimes ambientais. 
 
Art. 249 – A atribuição da Guarda Civil, sem 
prejuízo da atuação do órgão ambiental, em proteção 
do meio ambiente bem como na preservação da fauna, 
flora e mananciais na forma estabelecida no Art. 
11, Inciso III da Lei Complementar N.º 215, de 29 
de dezembro de 2016, compreenderá nas ações de: 
 
I - Monitoramento territorial constante das áreas 
de expansão urbana, mantendo atualizado o 
diagnóstico de áreas passíveis de ocupação; 
 
II - Controle e contenção de ocupações irregulares, 
e dos danos ambientais decorrente de parcelamentos 
clandestinos e irregulares do solo urbano; 
 
III - Contenção de ações de movimentação de terra 
exceto quando devidamente autorizado pelo órgão 
ambiental; 
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IV – Impedimento ao corte da vegetação poda e 
supressão de espécimes arbóreos e o extrativismo 
para qualquer finalidade, exceto quando devidamente 
autorizado pelo órgão ambiental; 
 
V - reprimir a caça e a pesca ilegal e aos maus 
tratos aos animais domésticos e silvestres; 
 
VI – reprimir e conter queimadas de vegetação ou 
resíduos em áreas e lotes vagos nos centros 
urbanos; 
 
VII - reprimir e conter a operação de carros de 
som, em desconformidade com o Art. 228 da Lei 
Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de 
Trânsito Brasileiro; 
 
VIII – reprimir as condutas tipificadas na Lei das 
Contravenções Penais, Decreto-Lei 3.688, de 03 de 
outubro de 1941, que tenham repercussão ambiental 
em especial aquelas contidas no artigo 42. 
 
Art. 250 – A Guarda Civil exercerá poder de polícia 
ambiental em suas atividades em toda extensão do 
território do Município, na repressão aos crimes 
ambientais e oferecerá apoio operacional e 
segurança aos fiscais de meio ambiente do Órgão 
Ambiental no desempenho de suas atividades 
preventivas e repressivas. 
 
Parágrafo Primeiro: O poder de polícia a que se 
refere desta seção será restrito à expedição de 
Boletim de Ocorrência de Ilícito Criminal Ambiental 
e Autos de Apreensão de objeto de crimes 
ambientais, nos termos da lei. 
 
Parágrafo Segundo: As notificações emitidas pelos 
agentes da Guarda Civil serão imediatamente 
despachadas para o órgão de controle ambiental que 
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fará o processamento a apuração da infração e 
aplicação de penalidades; 
 
Parágrafo Terceiro: Nos casos de apreensão armas ou 
demais utensílios utilizados para a prática de 
crime ambiental, as mesmas serão imediatamente 
encaminhadas à autoridade policial competente. 
 
Parágrafo Quarto: A Guarda Civil poderá entregar 
intimações, em apoio ao Órgão Ambiental a pessoas 
físicas e jurídicas expedidas pela secretaria de 
Meio ambiente e a pedido desta. 
 
Art. 251 - Caberá a Guarda Civil atuar de forma 
preventiva e fiscalizar e combater incêndios 
florestais e queimadas e ocupações irregulares no 
interior das unidades de conservação municipal, bem 
como suas imediações; 
 
Art. 252 - A atuação por parte da Guarda Civil, 
limitar-se-á aos ilícitos ambientais de natureza 
criminal, respeitando as competências dos demais 
órgãos públicos municipais, estaduais e federais. 
 
Art. 253 - A Guarda Civil Municipal poderá manter 
uma Brigada de Incêndio em condições de autuar na 
prevenção e extinção de incêndios em áreas verdes, 
unidades de conservação ou em lotes vagos. 
 
Art. 254 – A Guarda Civil estará à disposição da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente no 
acompanhamento de suas atividades de controle e 
fiscalização ambiental. 
 
Art. 255 - Ato do Poder Executivo Municipal 
disciplinará as normas e procedimentos da Guarda 
Civil no âmbito do Meio Ambiente. 
 

Seção IV 
Do Procedimento de Apuração da Conduta Crime 
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Art. 256 - Verificada a conduta crime de natureza 
ambiental, tipificada nos artigos 29 a 69A da Lei 
Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, ou 
na legislação que a substituir, caberá à GPA 
apreender os equipamentos, maquinários, veículos, 
produtos e instrumentos utilizados na prática do 
crime, lavrando-se o respectivo Boletim de 
Ocorrência. 
 
Parágrafo Primeiro: Aplicam-se subsidiariamente as 
disposições do Código Penal e do Código de Processo 
Penal, na forma do artigo 79 da Lei Federal n.º 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
 
Art. 257 - O boletim de ocorrência a que se refere 
o caput deste artigo deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 
 
I – data, hora e local da ocorrência; 
 
II – nome, posto, cargo ou função e número do 
registro do Guarda Municipal; 
 
III – nome, idade, número de registro civil e 
endereço residencial de todas os envolvidos, 
testemunhas, suspeitos, assim como os sinais 
físicos característicos destes últimos, quando 
possível; 
 
IV – descrição sumária do fato; 
 
V – as condições ecológicas e ambientais do bem 
objeto do dano ambiental e a extensão deste dano; 
 
VI – descrição do tipo, da quantidade, da cor e da 
marca das armas, de veículo, maquinário, 
equipamento, utensilio ou bem apreendido, quando 
for o caso; 
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VII – croqui do local do fato com a disposição dos 
envolvidos, dos veículos, das edificações e dos 
demais objetos; 
 
VIII– assinaturas dos envolvidos. 
 
Art. 258 – As condutas tipificadas nos artigos 29 a 
69A da Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998 será registrada na forma de Boletim de 
Ocorrência de repercussão para outros órgãos para 
providências cabíveis.  
 
Parágrafo Único: Caberá ao GPA lavrar o Boletim de 
Ocorrência em quatro vias, com remessa para os 
seguintes órgãos para providências cabíveis: 
 
I – Arquivo da GPA para fins de estatísticas; 
 
II – Ao Órgão Ambiental Central para fins de 
identificação de ilícito de natureza cível e 
administrativa e imposição das penalidades de 
natureza administrativa previstas na legislação e 
eventual proposição de ação civil indenizatória; 
 
III – Á autoridade policial para fins de 
instauração do Inquérito Policial competente; 
 
IV – via do autuado. 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS PENALIDADES E INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

AMBIENTAIS 
 

Seção I 
Aspectos Gerais 

 
Art. 259 - Infração administrativa ambiental é toda 
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de 
uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 
ambiente, previstos neste Código, seus regulamentos 
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e as demais normas dela decorrentes fica sujeita às 
seguintes penalidades, independentemente da 
obrigação de cessar a infração e de outras sanções 
cíveis e penais: 
 
I – advertência por escrito, na qual deverá ser 
estabelecido prazo para providências específicas se 
for o caso; 
 
II – multa; 
 
III – embargo de obra ou atividade; 
 
IV – interdição parcial ou total do estabelecimento 
ou da atividade poluidora; 
 
V – apreensão dos instrumentos, petrechos, 
equipamentos ou veículos de qualquer natureza 
utilizados na infração; 
 
VI – suspensão parcial ou total de atividades de 
causaram o impacto ambiental; 
 
VII – intervenção em estabelecimento; 
 
VIII – cassação de alvará de funcionamento do 
estabelecimento; 
 
IX – restritivas de direito no prazo estabelecido 
pelo órgão fiscalizador; 
 
Parágrafo primeiro: As sanções restritivas de 
direito são: 
 
I – suspensão de registro, licença ou autorização; 
 
II – cancelamento de registro, licença ou 
autorização; 
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III – perda ou restrição de incentivos e benefícios 
fiscais; 
 
IV – perda ou suspensão da participação em linhas 
de financiamento em estabelecimentos oficiais de 
crédito; 
 
V – proibição de contratar com a Administração 
Pública pelo período de até três anos. 
 
Paragrafo Segundo. As penas aplicáveis isoladas, 
cumulativa ou alternativamente às pessoas 
jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, 
são: 
 
I - Estabelecimento de condicionantes ambientais 
extras de adesão ao programa municipal de Coleta 
Seletiva e/ou Logística Reversa, além daquelas 
ações já impostas por legislação federal; 
 
II - Estabelecimento de condicionantes ambientais 
extras de adesão ao Programa de Adoção de Unidades 
de Conservação e áreas verdes; 
 
III - suspensão parcial ou total de atividades; 
 
IV - prestação de serviços ambientais à comunidade 
consiste na atribuição de tarefas gratuitas junto 
a parques e jardins públicos e unidades de 
conservação, e, no caso de dano da coisa 
particular, pública ou tombada, na restauração 
desta, se possível. 
  
V - prestação pecuniária. 
 
Parágrafo Quarto. Caberá o poder executivo 
tipificar as condutas que caracterizarão infração 
administrativa por violação ás normas de proteção 
ambiental, em especial as disposições deste 
código, e sua respectiva penalidade atribuída.  
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Art. 260 - Para imposição e gradação da 
penalidade, a autoridade competente observará: 
 
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos 
da infração e suas consequências para a saúde 
pública e para o meio ambiente;  
 
II - os antecedentes do infrator quanto ao 
cumprimento da legislação de interesse ambiental; 
 
III - a situação econômica do infrator, no caso de 
multa. 
 
 
Parágrafo Único: O ato de imposição da 
penalidade mencionará sempre o fundamento legal 
e a causa da sanção. 
 
Art. 261 - Para efeito das aplicações das 
penalidades, as infrações aos dispositivos desta 
Lei classificam-se em: 
 
I – LEVES; 
 
II – RELATIVAMENTE GRAVES; 
 
III – SIGNIFICATIVAMENTE GRAVES; 
 
IV – GRAVÍSSIMAS. 
 
Art. 262 - A pena de multa consiste no pagamento 
dos valores correspondentes seguintes: 
 
I – nas infrações leves, de R$ 376,00 (trezentos e 
setenta e seis reais) a R$ 7.000,00 (sete mil 
reais); 
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II – nas infrações relativamente graves, de R$ 
7.001,00 (sete mil e um reais) a R$ 77.000,00 
(setenta e sete mil reais); 
 
III – nas infrações significativamente graves, de 
R$ 77.001,00 (setenta e sete mil e um reais) a R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 
 
IV – nas infrações gravíssimas, de R$ 150.001,00 
(cento e cinquenta mil e um reais) a R$ 250.000,00 
(Duzentos e cinquenta mil reais). 
 
Parágrafo único: A multa poderá ser reduzida em até 
cinquenta por cento do seu valor se o infrator se 
comprometer, mediante acordo escrito, a tomar as 
medidas efetivas necessárias para evitar a 
continuidade dos fatos que lhe deram origem, 
cassando-se a redução, com o consequente pagamento 
integral da multa, se essas medidas ou seu 
cronograma não forem cumpridos. 
 
Paragrafo Segundo: A infração terá sua gravidade 
acentuada, passando de LEVE para RELATIVAMENTE 
GRAVES, e assim sucessivamente para  
SIGNIFICATIVAMENTE GRAVES e GRAVÍSSIMAS quando se 
der nos casos considerados como situações de 
emergência ambiental que representam riscos ao meio 
ambiente, tais como contaminação de solo, recurso 
hídricos por produtos químicos nocivos ao meio 
ambiente e saúde humana, acidentes ocorridos em 
fontes ou nas mais diversas atividades 
potencialmente poluentes, podendo ser caracterizada 
por vazamentos de produtos químicos, mortandade de 
peixes, descarte clandestino de resíduos, acidentes 
rodoviários, ferroviários e hidroviários no 
transporte de produtos perigosos (explosivos, 
inflamáveis, tóxicos, radioativos etc.), dentre 
outros. 
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Art. 263 - Para imposição da pena e gradação da 
multa, a autoridade fiscalizadora ambiental 
observará: 
 
I – as circunstâncias atenuantes e agravantes; 
 
II – a gravidade do fato, tendo em vista as suas 
consequências para a saúde e o meio ambiente; 
 
III – a natureza da infração e suas consequências; 
 
IV – o porte do empreendimento; 
 
V – os antecedentes do infrator quanto às normas 
ambientais; 
 
VI – a capacidade econômica do infrator. 
 
Art. 264 - A autoridade ambiental competente para a 
apuração da infração poderá, a converter a multa 
simples em obra, ações, e serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente. 
 
Art. 265 - O Poder Executivo fixará o procedimento 
administrativo para aplicação das penas e 
estabelecerá normas técnicas complementares, bem 
como critérios para: 
 
I - a classificação de que trata o art. 248 deste 
código; 
 
II - imposição da pena, levando-se em conta 
circunstâncias atenuantes e agravantes e os 
antecedentes e a situação econômica do infrator, a 
gravidade do fato; 
 
III - cabimento do recurso, respectivos efeitos e 
prazos de interposição. 
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IV - os procedimentos e requisitos para o exercício 
do poder de polícia administrativo ambiental, bem 
como a formação, extinção e encerramento do 
processo administrativo.  
 
Art. 266 - Para garantir a execução das medidas 
decorrentes do poder de polícia, fica assegurada  
aos agentes da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD a 
entrada em estabelecimento público ou privado, 
neles permanecendo pelo tempo necessário, não 
podendo ser negadas aos referidos agentes 
informações e vistas a projetos, instalações, 
dependências e demais unidades do estabelecimento 
sob inspeção. 
 
Parágrafo Primeiro: A Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- SEMAD, 
quando necessário, poderá requisitar apoio policial 
para garantir o cumprimento do disposto neste 
artigo em qualquer parte do território do 
Município. 

Parágrafo Segundo: A mesma garantia é estendida ao 
Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem - 
COMAC e às suas comissões, quando da realização de 
vistorias aos empreendimentos. 
 

Seção IV 
Das Disposições Finais 

 
Art. 267 - Em caso de infração ambiental 
comprovada, os fiscais e técnicos do Órgão 
Ambiental, na apuração da extensão do impacto 
ambiental e no exercício da ação fiscalizadora, 
terão livre acesso às dependências onde estiverem 
instaladas as fontes emissoras, ressalvado o 
disposto no art. 5º, VI, da Constituição Federal. 
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Parágrafo Único: Nos casos em que os responsáveis 
pela fonte emissora impedirem a ação fiscalizadora, 
os técnicos ou fiscais do órgão competente poderão 
solicitar auxílio a autoridades policiais para o 
cumprimento do disposto no caput. 
 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 268 - Todos os recursos oriundos desta Lei 
serão revertidos ao Fundo Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente 
 
Art. 269 - Aplicam-se, subsidiariamente, as 
disposições contidas nesta lei, toda a legislação 
ambiental vigente, Estadual e Federal, bem como as 
Resoluções e Instruções Normativas do IBAMA – 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Renováveis, do CONAMA – Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, do INEA – Instituto Estadual do Ambiente, 
da ANA – Agência Nacional de Águas, além das normas 
técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas e INMETRO – Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. 
 
Parágrafo único: Poderá o Órgão Ambiental Municipal 
utilizar-se de parâmetros técnicos que sejam 
admitidos e aceitos internacionalmente, em 
substituição as normas, limites e especificações 
estabelecidas pela ABNT. 
 
Art. 270 - Respeitadas as diretrizes estabelecidas 
neste Código, a legislação ambiental e sua 
regulamentação deve promover o aprimoramento e 
simplificação das normas pertinentes, com vistas à 
agilização do processo de licenciamento ambiental. 
 
Art. 271 - Aplicam-se as regras da legislação 
anterior aos processos administrativos em trâmite 
na data de entrada em vigor desta Lei Complementar. 
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Art. 272 - O Conselho Municipal de Meio Ambiente 
poderá estabelecer normas técnicas, padrões, 
critérios ou procedimentos que regulamentem os 
dispositivos desta Lei. 
 
Art. 273 - A SEMAD deverá realizar ações educativas 
que visem à ampla divulgação deste Código. 
 
Art. 274 – Revogam-se as disposições em contrário, 
em especial: 
 
I – a Lei n.º 2.570, de 17 de dezembro de 1993; 
 
II - a Lei nº 3.789, de 23 de dezembro de 2003; 
 
III – o Artigo 41, Inciso I, da Lei Complementar 
n.º 82, de 11 de Janeiro de 2010; 
 
IV – Lei Municipal n.º 4.130, de 13 de dezembro de 
2007 e Decreto nº 238, de 18 de dezembro de 2013. 
 
Art. 275 - Esta Lei Complementar entrará em vigor 
na data da sua publicação.  
 

Aos 29 de Agosto de 2018, por ocasião do 107º 
Aniversário de Contagem. 
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