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LEI MLWCIPAL N. 1.776, dc 15 de abril de 2.014

"Dispde sobre a politico dc prole^uo. conserva^do 
c co tit role do mein umbiente c do melhorui da 
qualidade de vido no municipio de Turmalina."

O Prefcito Municipal de Turmalina. no uso dc suas airibuiyfles legais, faz saber que a Camara Municipal 
dc Vcrcadorcs, aprovou e Ele sanciona a seguinle Lei:

capitulo i

Dos fins e principios da Politica Municipal do Mcio Anibicnte.

Art. 1°- A Politica Municipal do Mcio Ambiente. respeitadas as compctcncias da Uniao e do 
Eslado, tem por objetivo assegurar a todos os habitantes do Municipio de Turmalina um mcio ambiente 
ecologicamcntc cquilibrado propiciando saude c qualidade de vida.

Art. 2°- Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ccologicamente equilibrado. a 
politica municipal observara os seguintes principios:

I - desenvoivimento sustentavel das atividadcs economicas, sociais e culturais;

II - prcvenySo de danos ambientais e condutas considcradas lesivas ao meio ambiente;

III - funyao socioambiental da propriedade urbana c rural;

IV - participayilo direta do cidadao c das entidades da sociedade civil na defesa do meio
ambiente;

V - reparayao dos danos ambientais causados por alividades desenvolvidas por pessoas (i’sicas e 
juridicas. de direito publico ou privado;

VI - responsabilidadc dos poluidores pelo cumprimento das exigencias legais dc controle e 
prevenyao ambientais nos processes produtivos e demais alividades economicas que inlcrfiram no 
equilibrio ccoldgico do meio ambiente;

VII - educayao ambiental como processo dc desenvoivimento da cidadania;

VIII - proteyao dos espacos ambientalmentc rclevantes, atraves da criayao de Unidades de
Conservayao,
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IX - harmomzatao da Polftica Municipal de Meio Ambiente com as Political Fsladuais e 
Federais correlatas.

X- responsabiIiza9ao conjunta dc lodos os orgaos do Poder Publico pela prcscrva^ao. 
conscr\'ac5o e melhoria do meio ambiente.

CAPITULO II
Do Sistema Municipal de Meio Ambiente - “SISMUMA”

Art. 3°- O Sistema Municipal de Meio Ambiente, integrante do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente - SISNAMA e do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos de Minas Gerais - 
SISEMA e constituido pelos orgaos e entidades responsavcis pela prote^ao, conser\''a9ao e melhoria do 
meio ambiente, na forma e com as caracteristicas que se seguenl:

I - como orgSo colegiado, normativo, consultivo c deliberativo, o Conselho Municipal de 
Desenvolvimcnto Ambiental - CODEMA. com as linalidades precipuas de formular e propor ao 
Executive Municipal as diretrizes, normas e rcgulamentav’ao da Politica Municipal dc Meio Ambiente. 
bem como atuar nos processes de licenciamcnto e de san9ao as condutas lesivas ao meio ambiente, 
conforme previslo nesta Lei.

II - A Secretaria Municipal dc Assumes Rurais, Meio Ambiente e Recursos Hidricos e o Organ 
Executor e fomecera o suporte tecnico e administrative ao CODEMA, composto per proftssionais das 
diversas areas do conhecimento que contribuem para a solU930 dos problemas ambientais.

Art. 4"- Compete ao CODEMA:

1 decidir sobre a concessao dc licen9as ambientais de sua compctencia c sobre a aplica9ao de
penal idades;

II - propor normas regulamentares, procedimentos e a9des, visando a defesa. conserv^So, 
recupera9«ao c melhoria da qualidade ambiental do muniefpio, observada a Icgish^ao federal, estadual e 
municipal pertineme;

III - obter e repassar informa9<5es e subsidies tecnicos relatives ao plancjamento e ao 
desenvolvimento ambiental aos orgaos publicos, entidades publicas e privadas e a comunidade em geral:

IV - atuar na conscientiza9ao publica para o desenvolvimento susteniavel. promovendo a 
educa9ao ambiental formal e informal, com enfase nos problemas e peculiaridades do muniefpio:

V - subsidiar 0 Ministerio Publico no exercicio de suas compctcncias para a prote9ao do meio 
ambiente previstas na Constitui9ao Federal de 1988;

VI - solicitar aos 6rg3os competentes o suporte tecnico complemcntar as 39065 executivas do 
municipio na area ambiental:

VII - propor a cclcbra93o de convenios, contratos e acordos com entidades publicas e privadas de 
pesquisae de atividades ligadas ao desenvolvimcnto ambiental:
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VIII - opinar. previamente, sobre os aspcctos ambicntais do polfticas, pianos c programas 
govemamcntais quo interfiram na qualidade ambiental do munici'pio;

IX - apresentar, anualmente, proposta or^amentaria ao Executive Municipal, incrente ao sen 
funcionamento;

X - identificar e informar a comunidade e aos drgaos publicos competentes, federal, estadual e 
municipal, a existencia de dreas degradadas ou ameayadas de degradayao;

XI - acompanhar, mediants atuayao do orgao tecnico executivo de meio ambiente, o controle 
pcrmanenle das atividades degradadoras e poluidoras. compatibilizando-as com as normas e padroes 
ambicntais vigentes.

Xll - receber denuncias feitas pela populate, diligenciando no sentido de sua apurayao 
providencias para que sejam aplicadas medidas cabiveis:

XIII - acionar os orgaos competentes para localizar, reconheeer, mapear e cadastrar os reeursos 
naturais existentes no Munici'pio, para o controle das ayoes capazes de afetar ou destruir o meio 
ambiente;

XIV - opinar nos estudos sobre o uso, ocupayao e parcelamcnto do solo urbano. bem como 
posturas municipals, visando adequar o descnvolvimento do municipio a proteySo do meio ambiente;

XVI - formular as diretrizes para a Politica Municipal do Meio Ambiente, inclusive para 
atividades prioritarias de ayao do municipio cm relaySo & proteySo e conservayao do meio ambiente;

XVII - orientar o Podcr Executivo Municipal sobre o exerdcio do poder de policia ad mini strati va 
no que conccrnc a fiscaIizay3o e aos cases de infrayao a legislayao ambiental;

XVIII - deliberar sobre a realizayao de Audiencias Publicas, quando for o caso, visando a 
participaySo da comunidade nos processes de instalayao dc atividades potencialmente poluidoras;

XIX - proper ao Executive Municipal a instituiyao de Unidades dc Conservayao e deliberar sobre 
as mesmas, visando a proteyao de sitios de beleza exccpcional, mananciais, patrimonio histbrico, 
artistico, arqueologico, paleontologico, espelcologico e areas representativas de ecossistemas destinados 
a realizayao de pesquisas basicas e aplicadas de ecologia;

XX - responder consulta sobre materia de sua competencia;

XXI - dccidir, juntamente com o orgao tecnico executivo dc meio ambiente. sobre a aplicayao 
dos reeursos provenientes do Fundo Municipal dc Meio Ambiente;

XXII - acompanhar as reuniocs da Unidade Regional Colegiada do COP AM a qual o municipio 
estd vinculado em que sao discutidos assuntos de interesse do Municipio;

XXIII - examinar e deliberar juntamente com o orgao ambiental competente, sobre a emissao, no 
ambito municipal, de alvards de localizayao c ftincionamento das atividades potencialmente poluidoras;
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XXIV - aprcscntar ao prefeito o projeto tie regulamenta<;&o dessa lei:

XXV cstabelecer as dirctrizes e os programas de alocat^o, piano de aplica^o. de lodos os 
recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Turmalina - FMA, em consonancia com a politica 
municipal de Meio Ambiente:

XXVI - acompanhar e avaliar a gestao dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente de 
Turmalina-FMA c o desempenho dos programas rcalizados;

XXVII - aprcciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Conselho Municipal dc 
Desenvolvimento Ambicntal - CODEMA.

XXVIII - exerccr o controle or9amcmario, llnanceiro, ambiental e de resultados dos recursos do 
Fundo Municipal de Meio Ambiente dc Turmalina - FMA, antes de seu encaminhamenlo aos drgaos de 
controle interne e externo para os devidos Fins;

XXIX - recomendar medidas cabfveis para corre^o dc faios e atos do Geslor do Fundo 
Municipal de Meio Ambience de Turmalina FMA que prcjudiquem o desempenho e cumprimento das 
finalidades no que conccme aos recursos do Fundo;

§ 1°: o CODEMA e orgao consultive e deliberative das pollticas urbanas do Municipio integrantc 
do Plano Municipal de Sancamento Basico e do Sistema Municipal de Saneainento Basico. c Ihe 
compete, na drea de sancamento basico, manifestar-se sobre:

I - propostas de revisoes dc taxas, tarifas, e outros pre^os publicos formuladas pelo drgdo 
regulador de sancamento basico. a ser criado;

II - o Plano Municipal de Sancamento Bdsico, os pianos espedficos c suas revisdes;

III - propostas de normas legais c administrativas dc rcgula^ao de services.

§ 2°: S»ao nulos quaisquer atos previstos no § 1° acima praticados sem consulta ao CODEMA.

§ 3°: No exercicio de sua compctcncia na area dc Sancamento Basico o CODEMA podeni
promover:

I - debates c nudiencias publicas;

II - consultas publicas;

III - confcrcncias de pollticas publicas.

Art. 5"- A Secretaria Municipal dc Assuntos Rurais, Meio Ambiente e Recursos Hldricos
compete:

I - prestar apoio c assessoramento tecnico ao CODEMA;
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II - aplicai* as pcnalidades de advertencia e autuar os empreendimentos quo descumprirem a 
legislagao ambiental encaminhando o Auto de Infra9ao para Julgamcnto pelo CODEMA;

III - exercer a a9ao fiscalizadora e o podcr de policia para a obsen'ancia das normas contidas na 
legislate de prote^ao, consenr'aijao e melhoria do meio ambiente, requisitando, quando necessario, 
apoio policial para a garanlia do exerdcio desta competcncia;

IV - instmir as propostas de normas e os processes de licenciamento c de infragao sujcitos a 
apreciagao do CODEMA;

V - publicar atraves dos meios disponlveis, no municipio, o pedido 
indeferimento, e a renovagao de licengas ambientais;

a concessao oti

VI - determinar, quando pertinente, a realixagao de audiencia publica.

VII - emitir parecer lecnico sobre os pedidos de licenga ambiental. com base em estudos 
ambientais prdvios;

VIII - atuar na formagao dc conscicncia publica da necessidade de proteger, melhorar e conservar 
o meio ambiente;

IX - instiluir e submeter a apreciagao do CODEMA indenizagao pecuniaria pela analise dos 
estudos ambientais exigidos para o licenciamento a cargo do municipio e pcla fiscalizagao dc 
empreendimentos em fase dc licenciamento;

X - fonnular, para aprovagao no CODEMA, normas tecnicas e padroes de protegao. conservagao 
c melhoria do meio ambiente, observadas as legislagdes federal e estadual;

XI - aplicar penalidades deliberadas pelo CODEMA.

Art. 6°- O CODEMA tera composigao paritaria de membros da maneira a seguir:

I - Um representante do Podcr Legislative Municipal;

II - Um representante de cada Secretaria Municipal abaixo:
a) Secretaria Municipal dc Sccrctaria Municipal de Saude;
b) Secretaria Municipal de EducagSo;
c) Secretaria Municipal de Obras e Servigps Urbanos;
d) Secretaria Municipal dc Finangas;
e) Secretaria Municipal de Assuntos Rurais, Meio Ambiente c Rccursos Hidricos.

III - Dois representantes de drgaos da adniinistragao publica estadual e federal que tenham suas 
atribuigoes a protegSo ambiental e o saneamento c que possuam representagao no Municipio, tais como. 
IEF, EMATER, IBAMA, IMA, COP ASA, Policia Ambiental, Delegacia Regional de Fnsino.

IV Dois representantes dc setores organizados da socicdadc. tais como, Associagoes, Sindicatos, 
Universidades, ONGs e pessoas comprometidas com a questao ambiental;
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V - Um representantc de entidade civil criada com o objetivo dc defesa dos inleresscs dos 
moradorcs com alua^ao no Munici'pio.

§ 1°: O Prcsidenle e o Vice-Prcsidenle do CODEMA serao escolhidos pclo voto da maioria dc
seus membros.

§ 2° Cada membro tera um suplente ijne o substituira em caso dc qualquer ausencia on
impedimcnto.

§ 3° As alribui^Oes dos membros do CODEMA c considerada de relevantc valor social.

§ 4° As sessSes do CODEMA serao publicas e os atos deverao ser amplamentc publicados.

§ 5° Os mandates dos Consclheiros do CODEMA sera de 02 (dois) anos. cabivel uma recondu^o. 
& cxcegSo dos membros do executive municipal, que manterao o status de Conselheiro enquanto 
mantiverem os cargos correspondentes.

§ 6C Os 6rg3os ou entidades poderao substituir o representantc mediante comunicacao por escrito 
dirigida ao Presidcnte do CODEMA.

§ 7° O n5o comparccimento a 03 (ties) reunifies consecutivas ou 05 (cinco) altemadas em 12 
(doze) meses implica na cxcIusSo do representame.

§ 8° O CODEMA podera. se necessdrio. instituir camaras tecnicas cm diversus areas de intercsse 
ou recorrcr a tccnicos e entidades de notoria especializavao em assunto dc interesse ambiental.

§ 9° O exercicio da liin^ao de membro do CODEMA ^ vedado a pcssoas que prestem services de 
qualquer natureza ou participem, direta ou indiretamentc, dc gerencia ou administravao de empresas que 
tenham como objeto o desenvolvimento de estudos ou consultorias que subsidiem processes de 
licenciamento ambiental.

§ 10° Os Membro do CODEMA deverao scr pcssoas de notoria atua^o na Area Ambiental.

CAPITULO 111
Do controle e da fisculizai^ao das fontes poluidoras e da degrada^ao ambiental.

Art. 7°- A instala^fio, construe So, ampliai^o ou funcionamento de fonte de polui^ao cujos 
impactos ambientais sejam definidos pela legislagao ambiental vigente como de responsabilidadc do 
munici'pio estao sujcitos ao licenciamento ambiental pclo CODEMA.

Art. 8°- 0 CODEMA, no exercicio dc sua competencia de controle ambiental, expedira as 
seguintes licen^as:

I - licenga Previa (LP), na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo requisites 
basicos a serem atendidos nas fases de localizagBo, instalagao c openigHo, observados os pianos 
municipals, estaduais ou federais de uso do solo:
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II - Liccn^a de Instala^ao (LI), autorizando o im'cio da implania^ao. dc acordo com as 
cspccinca9oes constantes do Frojeto Executive aprovado;

III - Licenya dc Operayao (LO), autorizando. apds as verificaydcs nccessarias. o im'cio da 
atividadc licenciada c o funcionamento dc sens sistemas dc controle ambiental. dc acordo com o previsto 
nas Licenyas Previa c dc Instalayao.

§ 1° - 0 proccdimento administrativo para a concessao e renovaydo das licenyas contidas no caput 
deste artigo serd estabelecido pela Secretaria Municipal de Assuntos Rurais. Mcio Ambiente e Recursos 
Ilidricos cm ato normative com apreciaySo do CODEMA.

§ 2° - O prazo para conccssfio das licenyas referidas no caput deste artigo sera de ate 6 (scis) 
meses, ressalvados os casos em que houver necessidadc de apresentayao dc Fstudo de Impacto 
Ambiental - EIA e respective Relatorio dc Impacto Ambiental - RIMA. ou realizayao de audicncia 
publica, quando o prazo sera de ate 12 (doze) meses, contados, em qualqucr hipdtese, do protocolo do 
requerimento de liccnciamento.

§ 3° - Os empreendimentos dc menor pone e potencial poluidor on degradador do meio-ambiente 
poder3o ser licenciados em uma unica etapa.

Art. 9°- Case a etapa prevista para a obtenyao de Liccnya Previa (LP) ou Licenya de Instalayfio 
(LI) esteja vencida, a mesma nao sera expedida, nao dcsobrigando o intcrcssado da apresentayao ao 
CODEMA dos estudos ambientais cabivcis, para a obtcnySo da Licenya dc Operayao (LO).

Paragrafo linieo - Ainda que ultrapassada a etapa corrcspondenle a Liccnya Previa, o Estudo dc 
Impacto Ambiental - EIA e respective Relatorio de Impacto Ambiental - RIMA. deverao ser elaborados 
segundo as intbrmaydes disponiveis. sem prejuizo das adicionais que forem exigidas pelo CODEMA 
para o licenciamento, de modo a podcr tomar publicas as caractcristicas do empreendimento e suas 
conscqOencias ambientais.

Art. 10- A fiscalizayao do cumprimcnto das normas de proteyao ambiental sera excrcida pela 
Secretaria Municipal dc Assuntos Rurais, Meio Ambiente e Recursos Hidricos, orientada pelo 
CODEMA.

Art. 11- Para a rcalizac^o das atividades decorrentes do disposto nesta Lei e seus regulamcntos. a 
Secretaria Municipal de Assuntos Rurais. Mcio Ambiente c Recursos Hidricos podera utilizar-se. alem 
dos recursos tccnicos e humanos de que dispbe, do concurso de outros org&os ou entidadcs publicas ou 
privadas, mediante convenios, contratos c crcdenciamento dc agentes.

Art. 12- Para garantir a execuySo das medidas cstabelecidas nesta lei. no scu regulamento c nas 
normas deles decorrentes, fica assegurado aos agentes crcdcnciados do orgao competente a enlrada cm 
cstabelecimento publico ou privado durante o periodo de atividadc e a permancncia neles pelo tempo 
necessario a fiscalizayao ou vistoria.

Art. 13- Aos agentes da Secretaria Municipal de Assuntos Rurais, Meio Ambiente e Recursos 
Ilidricos compete cfetuar vistoria em geral, levantamcntos e avaliaybes, verificar a ocorrencia de
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infra^fles e lavrar auto de fiscaliza^ao e de infraySo, dcterminando, quando necessaria, a adovao de 
dispositive de medico, de analise c de controle.

Art. 14- Fica o Podcr Executivo autorizado a determinar medidas dc cmergencia. a fun de evitar 
episodios criticos de politico amhiemal ou impedir sua conlinuidade. cm caso de grave e irainente risco 
para vidas humanas ou para o meio ambicntc.

Art. 15- A Sccrctaria Municipal de Assumes Rurais, Meio Ambienle e Recursos Ilidricos podcra. 
a sou criterio. determinar aos responsavcis pclas fontes poluidoras, corn Onus para eles, a execute dc 
medivoes dos niveis e das concentratees de suas emissdes c lantamentos de poluentes no meio ambieme.

Paragrafo unico - As medivoes de que trata este artigo podcrao ser executadas pelos prbprios 
empreendimentos ou por empresas do ramo, de reconhecida idoneidade e capacidade tecnica. sempre 
com acompanhamento por t&mico ou agente credenciado pcla Secrelaria Municipal de Assuntos Rurais. 
Meio Ambiente e Recursos Ilidricos.

Art. 16- Fica o Poder Executivo autorizado a recolher indeni/atao pecuniaria pela analise dos 
ostudos ambientais c por custos operacionais relacionados a atividade de liccnciamcnto, fiscali/ayao e 
monitoramento ambientais, a ser regulamentada pela Sccrctaria Municipal de Assuntos Rurais, Meio 
Ambiente e Recursos Hidricos com apreciattlo do CODliMA.

CAP1TULO IV 
Das penalidadcs

Art. 17- As infratdes a csta lei. ao sen Rcgulamento e as demais normas decorrentes serflo, a 
criterio do CODEMA, classificadas em leves, graves ou gravissimas, levando-se cm conta:

I - as suas conseqdencias;

II - as circunstancias atenuantes e agravantes;

III - os antecedentcs do infrator.

Paragrafo unico - () Rcgulamento dcsta lei fixara as condutas consideradas lesivas ao meio 
ambiente, dcterminando a gradatao, conforme o caput deste artigo. bem como o procedimento 
administrative para aplicatilo de pena administrativa e claboratao das normas tccnicas complcmcntares, 
e ainda criterios:

a) para a classificat&o das infragoes de que trata este artigo;

b) para a impositilo de penalidade;

c) para interpositSo dc recurso administrativo, respcctivos efeitos e prazos.

Art. 18- Scm prejuizo das cominatoes clveis e penais cabiveis, as infratocs de que trata o artigo 
anterior serao punidas com as seguintes penas:
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I - advertencia, por escrito, antes da efetivavao das medidas indicadas neste ailigo para o 
restabelecimento. no prazo flxado. das condi^fles, padroes e normas pertinentes;

II - multa de R$ 50,00 a RS 50.000.000,00;

HI - nao concessao, restriqiao on suspensao dc incentives fiscais e de outros beneficios concedidos 
pelo Estado ou por empresa sob o seu controle direto on indireto, enquanto perdurar a infra^o;

IV - suspens3o das atividades, salvo nos casos reservados a competencia da Uniao.

§ 1° - A criterio do CODEMA, podera ser imposta multa diaria, que sera devida ate que o infrator 
corrija a irregularidade.

§ 2° - As penas previstas nos incises III e IV deste artico poderao ser aplicadas sem prejulzo das 
indicadas nos incisos I e II.

§ 3° - A pena pccuniaria tcra por referencia a data de julgamento pelo CODEMA e se sujeitara 
aos juros dc mora de 1% (um por cento) ao mes.

§ 4° - No caso de reincidcncia, configurada pelo cometimento de nova infragao da mesma 
natureza, pelo mesmo infrator, a multa serd aplicada em dobro.

§ 5° - As multas de que trata cstc artigo poderao ser pagas em ate doze parcclas mensais. iguais c 
consecutivas, a requerimento do intcrcssado, no qual constant a confissao do debito.

Art. 19- Os pedidos de reconsideragao contra pena imposta pelo CODEMA nao terao eleito 
suspensive, salvo mediante a aprovagao pelo CODEMA de Torino de Compromisso firmado pelo 
infrator, obrigando-se a eliminagao das condigoes poluidoras dentro de prazo razoavel. fixado pelo 
CODEMA em cronograma fisico-financeiro.

CAP1TULO V
Da criagao do Nucleo de Educagao e Extensao Ambiental

Art. 20- Fica criado o Nucleo de Educagao e Extensao Ambiental com o objetivo de realizar as 
agues de Educagao Ambiental no ambito da Educagao Ambiental Formal (instituigoes oficiais de ensino) 
e no ambito da EducagSo Ambiental Nao Formal (orgaos publicos e privados. empresas e a socicdade 
como um todo).

CAPITULO VI
Do Fundo Municipal de Meio Ambicnte de Turmalina - FMA

Art. 21- Fica criado o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Turmalina - FMA. de natureza 
contabil-fmanceira, sem personalidade juridica propria e de duragao indeterminada. vinculado ao orgao 
rcsponsavel pela implementacao da Politica Ambiental do Municipio como captador e aplicador dos 
rccursos a serem utilizados na area ambiental, mais prccisamente no financiamcnto de Projetos e agues 
de promogao, preservagao, manuteng2o e conservagao do Meio Ambiente.
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§ 1°. A aplicayao das rcccitas or$amenlarias vinculadas ao Fundo far-se-a por meio dc dotn^o 
consignada na lei or<pamcntaria municipal.

§ 2°. 0 or^amento do Fundo integrara o orvamento do Municipio.

Ar*. 22- 0 Fundo Municipal de Meio Ambiente dc Turmalina - FMA. sera gerido pcla Sccreiaria 
Municipal de Assuntos Rurais, Meio Ambiente c Recursos Hidricos quc sc sujcitara a supervisdo e as 
nomias gerais cditadas pelo Conselho Municipal do Desenvolvimento Ambicntal - CODFMA.

Art. 23- Constiiuirao receitas do Fundo:

I dotages or^amentarias anuais e creditos adicionais suplcmentares a ele destinados;

II - recursos provcnicntes de convenios:

III - contrapartida municipal decorrente de acordos e convenios;

IV- produto de aliena?3o dc imdveis adquiridos com recursos do Fundo;

V - rcccitas financeiras;

VI - coniribui9des ou doa$6es de pessoas fisicas ou juridicas, publicas e privadas, nacionais e
estrangeiras;

VII - receitas provcnicntes de servifos e eventos diversos;

VIII - resgate de emprestimos concedidos a proprietarios de imoveis privados resluurados com 
recursos do Fundo;

IX recursos provenientes dc contribuivao de melhoria gcrada na area do projeto;

X - recursos provenientes da outorga onerosa do direito dc construir. aplicada na area do projeto. 
na Forma de legisla^ao especifica;

XII - 0 valor dos repasses recebidos pelo Municipio a titulo dc ICMS do Meio Ambiente:

XII - outras rcccitas.

Paragrafo unico. Os recursos provenientes das rcccitas relacionudus no caput desie artigo serflo 
depositados e movimentados, obrigatoriamente, em conta especflica a ser aberta c mantida em institui?5o 
Hnanccira oficial.

Art. 24- Os recursos vinculados ao Fundo serao aplicados mediante decisao do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Ambicntal - CODEMA.
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§ 1°. 50% (cinqticnta por cento) do FMA sera destinados cxclusivamente a a^oes de promo^flo, 
manutcngao e preserva^So da Area de Protc<;3o Amhiental Turmalina, via programa de aplica^So dos 
recursos do (undo: 45% (quarenta e cinco por cento) sera destinado a Projetos Ambientais divcrsos 
previstos no piano municipal de Meio Ambiente; 5% (cinco por cento) sera destinados ao Conselho 
Municipal de Desenvolvimcnto Ambiental - CODEMA para custcio administrativo. Aquisi^ao de 
Equipamentos e Capacitaqao de sens membros.

§ 2°. Acaso os gastos do Conselho sejam infcriores ao percentual acinia estipulado. os vnlorcs 
restantes dcvcrSo ser obrigatoriamente destinados a projetos Ambientais.

§ 3°. A concessao dc Beneficios do FMA a Projetos Ambientais podcra se dar a fundo perdido ou 
na forma de apoio financciro reembolsavel. nas seguintes modalidadcs:

a) Induzida. trabalhando com o acolhimento de solicitaqoes espontaneamente apresemadas ao FMA.
b) Indutora, via lanv'amento de editais.

Art. 25- Correnlo por coma dos recursos alocados ao Fundo os cncargos sociais e demais onus 
decorrcntcs da arrecadaqifo desses recursos.

Art. 26- Ao Gestor do Fundo compete:

1 - praticar os atos necessaries a gestito do Fundo. de acordo com as diretrizes c programas 
cstabelecidos pelo Conselho Municipal dc Desenvolvimcnto Ambiental - CODEMA;

II - expedir atos normativos relatives & gestao e a alocaqao dos recursos do Fundo. apos 
aprovaqao do CODEMA;

111 - elaborar programas c pianos anuais c plurianuais de aplicaqfio dos recursos, submetendo-os
ao CODEMA;

IV - submeter a apreciaqao c deliberaqao do CODEMA as comas rclativas a gestao do Fundo;

V - dar andamento aos programas atualmentc cm execuqao e aprovados pelo CODEMA. 
devendo apresentar eventuais alteraqoes a sua previa anuencia.

§ 1". Os programas anuais e plurianuais de aplicaqao dos recursos dcver3o discriminar as 
aplicaq^es previstas na manuienqao e prcscrvafSo de Areas Ambientais Protcgidas.

§ 2°. O Gestor devera dar pleno cumprimento aos programas anuais cm andamento. aprovados 
pelo Conselho Municipal de Desenvolvimcnto Ambiental - CODEMA. sendo que eventuais altcra^tes 
somentc poder3o ser proccssadas mediantc previa anuencia desse Conselho.

Art. 27- 0 controle orqamentario, financciro. ambiental c de resultados sera efeluado pelo 
Conselho Municipal de Descnvolvimento Ambiental - CODEMA, na forma quo dispuser o Regimcnto. e 
pelos orgaos de controle interno e externo.

CAPITULO VII 
Das Disposiqoes Finals
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Art. 28- A concess^o ou renova9ao dc licen^as, previstas nesta Lei. sera precedida da publicavao 
do cdital. em meios disponiveis no Municipio, com onus para o requerentc, assegurando a comunidadc 
afctada e ao publico em geral prazo para exame do pcdido, respectivos projeios e pareceres dos dcmais 
6rg2os municipals, e para aprcscntafSo de impugna^fio fundamentada por escrilo.

§ 1°. As exigencias previstas nestc anigo aplicam-sc, igualmente, a todo projeto de iniciativa do 
Foder Publico ou de entidades por cste mantidas. quc sc destinem a implantagiio no Municipio.

§ 2°. O CODEMA ao regulamentar, mediante Delibera^ao Normativa. o processo de 
liccnciamemo ambiental no municipio. levard em conta os diferentes potcnciais de polui*9ao das fontes e 
atividades para estabelecer:

I - os rcquisitos minimos dos editais;

II - os prazos para exame e aprescnta^ao de obje<;6es;

III - as hipotescs de isen^ao do onus da pubIica9ao dc cdital.

Art. 29- Sera obrigatoria a inclusao dc conteudos de "Educa93o Ambiental" nas cscolas 
municipais, mantidas pela Prcfcitura Municipal, nos cnsinos fundamental e medio, conformc programa a 
ser claborado pela Secrctaria Municipal dc Assumes Rurais, Meio Ambiente e Recursos I lidricos cm 
conjunto com a Sccretaria Municipal de EducagSo.

Art. 30- 0 Poder Executive regulamcntard esta Lei, em 90 (noventa) dias, a partir da data de sua
publica93o.

Art. 31- As fontes poluidoras fixas, cm funcionamento ou implanta9ao a epoca de 
promulga9ao dcsta I.ei, ficam obrigadas a registrar-se na Sccretaria Municipal de Assuntos Rurais. Meio 
Ambiente e Recursos Hidricos, com vistas ao sen enquadramento ao quc Ibi estabelecido nesta Lei e na 
sua regulanicntag3o.

Art. 32- Serao adotados no Municipio as normas e padrdcs de emissao dc poluentes e de 
qualidade ambiental estabelecidos para o Estado, respeitada a legislagao federal que regula a materia, e 
em situagdes quc o CODEMA considerar necessario. esie estabelecera para o Municipio. atraves de 
Deliberagao Normativa, padrdes mais restrilivos.

Art. 33- Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposigdes em contrario. 
notadamente a Lei Municipal 905/95.

Turmalina/MG., 15 dc abril de 2.014.

^^24^Ttfrrinheiro Lopes 
Prefeifo Municipal dc Turmalina
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