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Lei 1.197, de 24 de dezembro de 1957 

Concede favores às companhias, 
empresas ou cooperativas que se 
organizarem para reflorestamento 
no Estado. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - O Governo do Estado auxiliará, na forma da 
presente lei, as companhias, empresas, inclusive cooperativas 
que tenham por objeto promover o reflorestamento de áreas de 
terras inaproveitadas no Estado. 

Art. 2° - Para fazer jus aos favores de que trata a 
presente lei, as companhias, empresas ou cooperativas deverão 
estar devidamente organizadas e aparelhadas, com capitais 
disponíveis, agrônomos e capatazes especializados em trabalhos 
próprios de reflorestamento rural. 

Art. 3° - É autorizado o Governo do Estado a auxiliar as 
companhias, empresas ou cooperativas de reflorestamento, com: 

a) Vetado. 
b) Formação de hortos florestais e estudos necessários do 

solo e sua adaptação aos diversos plantios. 
c) Máquina e preparados próprios para extinção da saúva. 
d) Garantia, pelo prazo de dez anos, da taxa de juros de 8% 

(oito por cento) para os capitais nelas empregados. 
e) Fornecimento de maquinaria, para pagamento a longo 

prazo, sem prejuízo dos serviços agrícolas a cargo da Secretaria 
da Agricultura. 

f) Assistência técnica e fornecimento de mudas e sementes 
de que dispuser, em cooperação com os governos federal e 
municipais. 

Art. 4" - Vetado. 

Art. 5° - As áreas reflorestadas não poderão ser 
inteiramente derrubadas senão conservando sempre intactas um 
quarto delas, e, mesmo assim, procedendo-se ao reflorestamento 
das áreas destruídas. 

Art. 6° - A Secretaria da Agricultura do Estado promoverá a 
regulamentação da presente lei, dentro de 60 dias de sua 
publicação. 
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Art. 7° - Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de 
dezembro de 1954. 

Juscelino Kubitschek de Oliveira - Governador do Estado 
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Lei 2.126, de 20 de janeiro de 1960 

Estabelece normas para o 
lançamento de esgotos e resíduos 
industriais nos cursos de águas. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica proibido, a partir da data da publicação 
desta Lei, em todo o território do Estado de Minas Gerais, 
lançar nos cursos de água - córregos, ribeirões, rios, lagos, 
lagoas e canais, por meio de canalização direta ou indireta, de 
derivação ou de depósito em local que possa ser arrastado pelas 
águas pluviais ou pelas enchente; sem tratamento prévio c 
instalações adequadas, qualquer resíduo industrial em estado 
sólido, liquido ou gasoso, e qualquer tipo de esgoto sanitário 
proveniente de centro urbano ou de grupamento de população. 

Art. 2° - Após o tratamento, os resíduos industriais ou 
esgotos sanitários podem ser lançados nos cursos de águas, desde 
que apresentem as seguintes características, verificadas 
mediante testes e provas de laboratório: 

a) oxigênio dissolvido - igual ao do curso de água; 
b) demanda bioquímica de oxigênio - igual à do curso de 

água; 
c) sais minerais dissolvidos em suspensão, ou precipitados, 

nas mesmas condições e proporções em quem os contiver o curso de 
água, in natura. 

Art. 3° - Os infratores desta Lei incorrerão na multa de 
Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) e, no caso de , 
reincidência, na proibição dc funcionamento do estabelecimento 
até que sejam feitas as instalações de tratamento necessárias. 

Art. 4° - As Prefeituras Municipais, cujas sedes contem 
mais de 10.000 habitantes, terão o prazo de um ano, a contar da 
data da publicação da presente Lei, para providenciar o 
tratamento de esgotos sanitários provenientes do centro urbano. 

Parágrafo único. Os grupamentos de população inferior a 
10.000 habitantes terão o prazo de dois anos para satisfazer as 
exigências desta Lei. 

Art. 5° - Os estabelecimentos industriais existentes no 
Estado e atualmente em funcionamento terão o prazo de um ano, a 
contar da data da publicação da presente lei, para providenciar 
a instalação de estações de tratamento de resíduos industriais. 



r 
s. 

r 

■ 

F. 

r 

Parágrafo único - Incorrerão nas penalidades previstas no 
artigo 3° desta Lei os estabelecimentos que não atenderem ao 
disposto neste artigo. 

Art. 6° - A fiscalização do cumprimento das disposições 
desta Lei caberá: 

a) aos sanitaristas da Secretaria de Saúde e Assitência; 
b) à Secretaria de Viação e Obras Públicas, através de 

todos os seus órgãos; 
c) à Secretaria dc Agricultura, Indústria, Comércio c 

Trabalho, especialmente através da Divisão de Caça e Pesca. 

Art. 7° - As Prefeituras Municipais deverão cooperar com as 
autoridades encarregadas de fazer cumprir esta Lei, denunciando 
os infratores aos órgãos estaduais competentes. 

Art. 8° - A partir da data desta Lei, as novas indústrias 
ou quaisquer entidades públicas ou privadas, interessadas no 
lançamento de resíduos industriais ou esgotos sanitários nos 
cursos de água, só poderão fazê-lo mediante prévia autorização 
do Poder Executivo Estadual, uma vez satisfeitas as exigências 
ora estabelecidas. 

Art. 9° - Revogadas as disposições em contrário, entrará 
esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de 
janeiro de 1960. 

José Francisco Bias Fortes - Governador do Estado 



LEI 7.302, de 21 de julho de 1978 

Dispõe sobre a proteção contra a 
poluição sonora no Estado de Minas 
Gerais. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

s 
CAPÍTULO I 

e 	 Das Obrigações 
• 

Art. 1" - Constitui infração, a ser punida na forma desta 
lei, a produção de ruído, como tal entendido o sompuro ou 
mistura dc sons com dois ou mais tons, capaz dc prejudicar a 
saúde, a segurança ou o sossego públicos. 

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, consideram-se 
r 

	

	 prejudiciais à saúde, à segurança ou ao sossego público 
quaisquer ruídos que: 

I - atinjam, no ambiente exterior e no recinto em que têm 
origem, nível sonoro superior a 85 (oitenta e cinco) decibéis, 
medidos no curso "C" do "Medidor de Intensidade de Som", de 
acordo com o método MB-268, prescrito pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas; 

- alcancem, no interior do recinto em que têm origem, 
níveis de sons superiores aos considerados normais pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

#(Artigo alterado pela Lei 10.100/90) 

Art. 3° - São expressamente proibidos, independentemente de 
medição de nível sonoro, os ruídos: 

I - produzidos por veículos com o equipamento de descarga 
aberto ou silencioso adulterado ou defeituoso; 

II - produzidos por aparelhos ou instrumentos de qualquer 
natureza utilizados em pregões, anúncios ou propagandas nas vias 
públicas, para elas dirigidos; 

BI - produzidos por buzinas, ou por pregões, anúncios ou 
propagandas, à viva voz, nas vias públicas, em local considerado • 
pela autoridade competente como "zona de silêncio"; 

IV - produzidos em edificios de apartamentos, vilas e 
conjuntos residenciais ou comerciais, por animais, instrumentos 
musicais,aparelhos receptores de rádio ou televisão,reprodutores 
de sons, ou, ainda, de viva voz, de modo a incomodar a 
vizinhança, provocando o desassossego, a intranquilidade ou o 
desconforto; 

V - provenientes de instalações mecânicas, bandas ou 
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conjuntos musicais, e de aparelhos ou instrumentos produtores ou 
amplificadores de som ou ruído quando produzidos em vias 
públicas; 

VI - provocados por bombas, morteiros, foguetes, rojões, 
fogos de estampido e similares; 

VII - provocados por ensaio ou exibição de escolas-de-samba 
ou quaisquer outras entidades similares, no período compreendido 
entre O (zero) hora e 7 (sete) horas, salvo aos domingos, nos 
dias feriados e nos 30 (trinta) dias que antecedem o tdduo 
carnavalesco, quando o horário será livre. 

0(Inclusão do parágrafo único pela Lei 7.604/79) 

CAPITULO II 
Das Permissões 

Art. 4° - São permitidos, observado o disposto no artigo 2° 
desta Lei, os ruídos que provenham: 

I - de sinos de igrejas ou templos e de instrumentos 
litúrgicos utilizados no exercício de culto ou cerimônia 
religiosa, celebrado no recinto da sede e associação religiosa, 
no período das 7 (sete) ás 22 (vinte e duas) horas, exceto aos 
sábados e na véspera de dias feriados ou de datas religiosas de 
expressão popular, quando então será livre o horário; 

II - de bandas de música nas praças e nos jardins públicos 
e em desfiles oficiais ou religiosos; 

IIi - de sirenes ou aparelhos semelhantes usados para 
assinalar o início e o fim de jornada de trabalho, desde que 
funcionem apenas nas zonas apropriadas, como tais reconhecidas 
pela autoridade competente c pelo tempo estritamente necessário; 

IV - de sirenes ou aparelhos semelhantes, quando usadas por 
batedores oficiais, em ambulâncias, veículos de serviços 
urgentes, ou quando empregados para alarme e advertência, 
limitado o uso ao tempo estritamente necessário; 

V - de alto-falantes em praças públicas ou em outros locais 
permitidos pelas autoridades, durante o tríduo carnavalesco e 
nos 15 (quinze) dias que o antecedem, desde que destinados 
exclusivamente a divulgar músicas carnavalescas, sem propaganda 
comercial; 

VI - de explosivos empregados em pedreiras, rochas e 
demolições, no período compreendido entre 7 (sete) e 12 (doze) 
horas; 

VII - de máquinas e equipamentos utilizados em construção, 
demolições e obras em geral, no período compreendido entre 7 
(sete) e 22 (vinte e duas) horas; 

VIU - de máquinas e equipamentos necessários á preparação 
ou conservação de logradouros públicos, no período compreendido 
entre 7 (sete) e 22 (vinte e duas) horas; 

IX - de alto-falantes utilizados para propaganda eleitoral 
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durante a época própria, determinada pela Justiça Eleitoral, e 
no período compreendido entre 7 (sete) e 22 (vinte e duas) 
horas. 

Parágrafo único - A limitação a que se referem os itens VI, 
VII e VIII deste artigo não se aplica quando a obra for 
executada em zona não residencial ou em logradouro público, nos 
quais o movimento intenso de veículos ou de pedestres, durante o 
dia, recomende a sua realização à noite. 

CAPÍTULO III 
Das penalidades e da sua aplicação 

Art. 5° - Salvo quando se tratar de infração a ser punida 
de acordo corri lei federal, o descumprimento de qualquer dos 
dispositivos desta lei sujeita o infrator às penalidades que 
forem fixadas cm regulamento. 

Art. 6° - Na ocorrência de repetidas reincidências, poderá 
a autoridade competente determinar a apreensão ou a interdição 
da fonte produtora do ruído 

Art. 7° - Tratando-se de estabelecimento comercial ou 
industrial, a respectiva licença para localização ou 
funcionamento poderá ser cassada, se as penalidades referidas 
nos artigos 5° e 6° desta lei se revelarem inócuas para fazer 
cessar o ruído. 

Art. 8° - As sanções indicadas nos artigos anteriores não 
exoneram o infrator das responsabilidades civis e criminais a 
que fique sujeito. 

CAPÍTULO IV 
Das Disposições Gerais 

Art. 9° - Cabe a qualquer pessoa que considerar seu sossego 
perturbado por sons ou ruídos não permitidos nesta lei comunicar 
ao órgão competente a ocorrência, para que sejam tomadas as 
providências. 

Art. 10 - Esta lei entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

12 



Dada no Palácio da liberdade, em Belo Hojizonte, aos 21 de 
julho de 1978. 

Levindo Ozanam Coelho - Governador do Estado 

OBS.: 'Texto retificado ~forme publicação no MGEX de 3 de 
agosto de 1978, página 3, coluna 1. 
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LEI 7.604, de 10 de dezembro de 1979 

Acrescenta parágrafo ao artigo 3° 
da Lei n° 7.302, de 21 de julho de 
1978, que dispõe sobre a proteção 
contra a poluição sonora no Estado 
de Minas Gerais. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Mi. 1° - O artigo 3° da Lei n° 7.302, de 21 de julho de 
1978, fica acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Mi 3° - 	  
Parágrafo único - A proibição prevista no inciso II deste 

artigo, não se aplica aos municípios onde inexistir emissora de 
rádio, observado o horário compreendido nos períodos de 8 (oito) 
às 11 (onze) horas e 13 (treze) às 20 (vinte) horas." 

Mt. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 10 de 
dezembro de 1979. 

Francelino Pereira dos Santos - Governador do Estado 
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LEI 7.772, de 8 de setembro de 1980 

Dispõe sobre a proteção, 
conservação e melhoria do meio 
ambiente. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
Da Poluição ou Degradação do Meio Ambiente 

Art. 1" - Esta lei dispõe sobre as medidas de proteção, 
conservação e melhoria do meio ambiente no Estado de Minas 
Gerais. 

Parágrafo único - Para os fins desta Lei, entende-se por 
meio ambiente o espaço onde se desenvolvem as atividades humanas 
e a vida dos animais e vegetais. 

II- criar condições adversas às atividades sociais e 
económicas; 

III - ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a 
qualquer recinso natural; 

IV - ocasionar danos relevantes aos acervos histórico, 
cultural e paisagístico. 

§ 	- Considera-se fonte de poluição qualquer atividade, 
sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou 
dispositivo, móvel ou não, que induza, produza ou possa produzir 
poluição. 

§ 2° - Agente poluidor é qualquer pessoa !bica ou jurídica 

	

. 	 responsável por fonte de poluição. 

Art. 3" - Os resíduos liquidos, gasosos, sólidos ou em 
qualquer estado de agregação da matéria, provenientes de 
atividade industrial, comercial, agropecuária, doméstica, 

	

r. 	pública, recreativa e de qualquer outra espécie, só podem ser 
despejados em águas interiores, superficiais e subterrâneas, ou 
lançados à atmosfera ou ao solo, desde que não excedam os 
limites estabelecidos pela autoridade competente, nos termos do 
Regulamento desta Lei. 

E CAPÍTULO II 
Da Política Estadual de Proteção, Conservação e 

r- 

Art. 2° - Entende-se por poluição ou degradação ambiental 
qualquer alteração das qualidades fisicas, químicas ou 
biológicas do meio ambiente que possam: 

I - prejudicar a saúde ou bem-estar da população; ., 
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Melhoria do Meio Ambiente 

Art. 4° - A política estadual de proteção, conservação e 
melhoria do meio ambiente compreende o conjunto de diretrizes 
administrativas e técnicas destinadas a fixar a ação do Governo 
no campo dessas atividarles. 

§ 1° - As atividades empresariais, públicas ou privadas, 
serão exercidas em consonância com a política estadual de 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. 

§ 2° - Compete à Secretaria dc Estado dc Ciência e 
Tecnologia coordenar a política estadual de que trata este 
artigo. 

CAPÍTULO III 
Dos Órgãos de Proteção, Conservação e Melhoria 

do Meio Ambiente 

Art. 5° - À Comissão de Política Ambiental - COPAM, 
integrante do Sistema Operacional de Ciência e Tecnologia, cabe, 
observadas as diretrizes para o desenvolvimento econômico e 
social do Estado, atuar na proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente, competindo-lhe: 

I - formular as normas técnicas e estabelecer os padrões de 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, observada a 
legislação federal; 

II - compatibilizar os planos, programas, projetos e 
atividades de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente 
com as normas estabelecidas; 

III - incentivar os municípios a adotarem normas de 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente; 

IV - aprovar relatórios sobre impactos ambientais; 
V - estabelecer as áreas em que a ação do Governo relativa 

à qualidade ambiental deva ser prioritária; 
VI - exercer a ação fiscalizadora dc observância das normas 

contidas na legislação de proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente; 

VII - exercer o poder de polícia nos casos de infração da 
lei de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente e de 
inobservância de norma ou padrão estabelecido; 

VIII - responder a consulta sobre matéria dc sua 
competência; 

LX - autorizar a implantação e a operação de atividade 
poluidora ou potencialmente poluidora; 

X - atuar no sentido de formar consciência pública da 
necessidade de proteger, conservar e melhorar o meio ambiente; 

XI - editar normas e padrões específicos para execução da 
Lei n° 7.302, de 21 de julho de 1978. 
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Ant. 60  - Os órgãos técnicos integrantes do Sistema 
Operacional de Ciência e Tecnologia, sem prejuízo das outras 
atividades que lhe são próprias, prestarão apoio técnico e 
científico à Comissão de Política Ambiental - COPAM, na 
formulação e execução da política de proteção, conservação e 

E 	 melhoria do meio ambiente, competindo-lhe: 
t . 	 T - desenvolver, direta ou indiretamente, pesquisa e 

tecnologia orientadas para o uso racional, fundamentado em 
conhecimentos ecológicos, dos recursos naturais, como 
pressuposto básico da proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente; 

r: 	
#(Inciso revogado pelo art. 18 da Lei 9.525)
II - formar e treinar pessoal especializado na área de sua 

atuação. 
#(Inciso revogado pelo art. 1R da Lei 9.525) 

i. 

Art. 7° - A Comissão de Política Ambiental - COPAM, na 
execução do disposto nesta Lei, articular-sc-á com os órgãos 
federais, estaduais e municipais que, direta ou indiretamente, 
exerçam atribuições de proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente, visando a uma atuação coordenada que resguarde as 
respectivas áreas de competência. 

CAPÍTULO IV 
Do Controle das Fontes Poluidoras 

Art. 80  - A instalação, construção, ampliação ou o 
funcionamento de fonte de poluição indicada no Regulamento desta 
lei ficam sujeitos a autorização da Comissão de Política 
Ambiental - COPAM, mediante licença de instalação e de 
funcionamento, após exame do impacto ambiental e de acordo com o 
respectivo relatório conclusivo. 

§ 1° - O Regulamento desta Lei fixará os prazos para a 
concessão das licenças de que trata este artigo. 

§ 2° - Os órgãos e entidades da Administração Estadual, bem 
como as fundações vinculadas ao Estado, somente aprovarão 
projeto de instalação, construção e ampliação. ou o 
funcionamento, de fonte de poluição prevista no Regulamento 
desta Lei, à vista das licenças de que trata este artigo, sob 
pena de nulidade dos seus atos. 

Art. 9° - As fontes dc poluição indicadas no Regulamento c 
já existentes na data da publicação desta lei ficam sujeitas a 
registro na Comissão de Política Ambiental - COPAM, que lhes 
verificará a conformidade com as mamas desta lei e do seu 
Regulamento e assinará ao responsável prazo para a adaptação que 
se fizer necessária. 
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Art. 10 - Para garantir a execução das medidas 
estabelecidas nesta lei, no seu Regulamento e nas normas deles 
decorrentes, fica assegurado aos agentes credenciados do órgão 
competente a entrada em estabelecimento público ou privado 
durante o período de atividade, e a permanência neles pelo tempo 
necessário. 

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a determinar 
medidas de emergência, a fim de evitar episódios críticos de 
poluição ambiental ou impedir sua continuidade, em caso de grave 
e iminente risco para vidas humanas ou recursos econômicos. 

Parágrafo único - Para a execução das medidas de emergência 
de que trata este artigo poderá ser reduzida ou impedida, 
durante o período crítico, qualquer atividade em área atingida 
pela ocorrência, respeitada a competência do Poder Público 
Federal. 

Art. 12 - No exercício da sua atribuição de avaliar o 
cumprimento das obrigações assumidas para a concessão de licença 
de instalação e de funcionamento, a Comissão de Política 
Ambiental - COPAM poderá determinar, quando necessário, a adoção 
de dispositivo de medição, análise e controle. 

CAPÍTULO v 
Da Concessão de Incentivos e Financiamentos 

Art. 13 - O Poder Executivo Estadual, para a concessão de 
incentivo e financiamento a projeto de desenvolvimento econômico 
ou a sua implementação, levará em consideração o cumprimento, 
pelo requerente, dos dispositivos constantes desta lei. 

Art. 14 - A aplicação de equipamento de controle da 
poluição, o tratamento de efluente industrial ou de qualquer 
tipo de material poluente despejado ou lançado, e a conservação 
de recursos naturais, constituem fatores relevantes a serem 
considerados pelo Governo do Estado na concessão de estímulos em 
forma de financiamento, incentivo fiscal e ajuda técnica 

CAPÍTULO VI 
Das Penalidades 

Art. 15 - As infrações desta lei, do seu Regulamento e das 
demais normas deles decorrentes serão, a critério da Comissão de 
Política Ambiental - CORAM, classificadas em leves, graves ou 
gravíssimos, levando-se em conta: 

I - as suas consequências; 
Il - as circunstâncias atenuantes e agravantes; 
RI - os antecedentes do infrator. 



E 
1. 

Parágrafo único - O Regulamento desta lei fixará o 
procedimento administrativo para aplicação de pena e elaboração 
das normas técnicas complementares, bem como estabelecerá 
critérios: 

a) para a classificação de que trata este artigo; 
b) para a imposição de pena; 
c) para cabimento de recurso, respectivos efeitos e prazos 

de interposição. 

Art. 16 - Sem prejuízo das cominações cíveis e penais 
cabíveis, as infrações de que trata o artigo anterior serão 
punidas com as seguintes penas: 

T - advertência, por escrito, antes da efetivação das 
medidas indicadas neste artigo para o restabelecimento, no prazo 
fixado, das condições, padrões e normas pertinentes; 

II - multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) vezes o valor nominal 
da ORTN, nos termos do Regulamento desta lei; 

#(Inciso alterado pelo art. 7° da Lei 12.585/97) 
lII - não concessão, restrição ou suspensão de incentivos 

fiscais e de outros beneficios concedidos pelo Estado ou por 
empresa sob o seu controle direto ou indireto, enquanto perdurar 
a infração; 

IV - suspensão das atividades, salvo nos casos reservados à 
competência da União. 

§ 1° - A critério da Comissão de Política Ambiental - COPAM 
poderá ser imposta multa diária, que será devida até que o 
infrator corrija a irregularidade. 

§ 2° - A suspensão das atividades só será aplicada em casos 
dc iminente risco para vidas humanos ou recursos econômicos. 

§ 3° - As penas previstas nos incisos III e IV deste artigo 
poderão ser aplicadas sem prejuízo das indicadas nos incisos I e 
11. 

§ 4° - A pena pecuniária terá por referência o valor 
atualizado da ORTN na data em que for cumprida e se sujeitará 
aos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 

§ 5° - No caso de reincidência, configurada pelo 
cometimento de nova infração da mesma natureza, pelo mesmo 
infrator, a multa será aplicada em dobro. 

Art. 17 - Os pedidos de reconsideração contra pena imposta 
pela Comissão de Política Ambiental - COPAM não terão efeito 
suspensivo, salvo mediante Teimo de Compromisso firmado pelo 
infrator, obrigando-se à eliminação das condições poluidoras 
dentro de prazo razoável, fixado pela Comissão e Política 
Ambiental - COPAM, em cronograma físico-financeiro. 

Art. 18 - O produto dc arrecadação das multas c juros de 
mora previstos nesta lei constituirá o Fundo de Defesa 
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Ambiental, destinado à promoção da melhoria da qualidade 
ambiental urbana e rural. 

Parágrafo único - O produto da arrecadação de que trata 
L este artigo será recolhido a um dos bancos oficiais do Estado de 

Minas Gerais, acobertado por guia própria e aí ficará depositado 
para movimentação pela Secretaria de Estado de Ciência e 

k. 	 Tecnologia. 
#(Artigo revogado pelo art. 29 da Lei 12.581/97) 

Art. 19 - O Poder Executivo baixará decreto regulamentando 
esta lei dentro de 180 (cento e oitenta) dias da sua publicação. 

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o 
conhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpram e 
façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém. 

r 
r 
L. 

E 
t. 

r 

E 
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Dada no Palácio da Liberdade, em Belo horizonte, aos 8 de 
setembro de 1980. 

Franuelino Pereira dos Santos - Governador do Estado 
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LEI 9.367, de 11 de dezembro de 1986 

Dispõe sobre a destinação e 
tratamento de águas residuais e 
resíduos sólidos provenientes de 
indústrias de açúcar, álcool e 
aguardente no Estado de Minas 
Gerais. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1" - O vinhoto, as águas residuais e os resíduos 
sólidos das indústrias de açúcar, álcool e aguardente não podem 
ser lançados direta ou indiretamente cm qualquer curso d'água ou 
lagoa sem tratamento prévio, de modo a assegurar que sejam 
mantidas as características das águas para fins de 
abastecimento, irrigação e preservação do solo, da flora e da 
fauna. 

Parágrafo único - A disposição final no solo dos resíduos 
de que trata este artigo está sujeita à Deliberação Normativa n° 
07/81 da. Comissão de Política Ambiental - COPAM. 

Art. 2° - Sujeitam-se os infratores desta Lei às 
penalidades previstas nos artigos 15 e 16 da Lei n° 7.772, de 8 
de setembro de 1980. 

Art. 3" - Compete à Comissão de Política Ambiental - COPAM 
- fiscalizar o cumprimento das disposições desta Lei. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 11 de 
dezembro de 1986. 

Hélio Carvalho Garcia - Governador do Estado 

ti 

r 
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Lei 9.514, de 29 de dezembro de 1987 

Transforma a Secretaria de Estado 
de Ciência e Tecnologia em 
Secretaria de Estado de Ciência 
Tecnologia e Meio Ambiente e a 
Comissão de Política Ambiental - 
COPAM - em Conselho Estadual de 
Politica Ambiental - COPAM - e dá 
outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Ficam transformados cm: 

I - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia; 

II - Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - a 
Comissão de Politica Ambiental - COPAM. 

Art. 2° - A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, 
coordenar, executar e controlar as atividades setoriais a cargo 
do Governo que visem ao desenvolvimento científico e tecnológico 
e à proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. 

Art. 3° - Para a consecução de seus objetivos, compete à 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente: 

I - formular politicas, diretrizes e elaborar planos e 
programas de desenvolvimento científico e tecnológico e de 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente; 

II - estimular a execução de pesquisas básicas e aplicadas 
e o aperfeiçoamento da infra-estrutura de pesquisa e de 
prestação de serviços técnico-científicos no Estado; 

111 - exercer a coordenação das atividades dos órgãos 
subordinados e das entidades a ela vinculadas; 

IV - propor c coordenar a execução de políticas c 
programas, em nível estadual, na área de ciência, tecnologia e 
meio ambiente, a cargo de instituições e organismos controlados 
ou mantidos pelo Governo Estadual; 

V - articular-se com as instituições de pesquisas 
científica e tecnológica, de prestação de serviços técnico-
científicos e de proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente, localizadas no Estado, objetivando a compatibilização 
e racionalização de politicas e programas na área de ciência, 
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tecnologia e meio ambiente; 
VI - executar atividades de geociências aplicadas, em 

especial as relacionadas com levantamentos e mapeamentos de 
interesse geográfico e cartográfico; 

VII - coordenar e executar as medidas destinadas à proteção 
ambiental em geral; 

VIII - coordenar e supervisionar o levantamento e 
cadastramento de recursos naturais, visando à proteção do meio 
ambiente; 

IX - zelar pela observância das normas de controle 
ambiental em articulação com órgãos federais, estaduais e 
municipais; 

X - promover o levantamento sistemático da oferta e demanda 
de ciência e tecnologia no Estado e difundir informações de 
interesse para órgão ou entidade cujas atividades se enquadrem 
na área dc atuação da Secretaria ou cm área afim; 

XI - manter intercâmbio com entidades nacionais e 
estrangeiras para o desenvolvimento de planos, programas e 
projetos de interesse da área de ciência, tecnologia e meio 
ambiente; 

XII - articular-se com órgãos governamentais e com 
associações de classes produtoras, tendo em vista a 
transferência de tecnologia para o setor produtivo do Estado; 

XIII - acompanhar a execução de planos, programas e 
projetos desenvolvidos por órgãos e entidades da Administração 
Estadual na área de ciência, tecnologia e meio ambiente; 

XIV - participar do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA - e do Sistema Nacional de Normalização, Metrologia e 
Qualidade Industrial - SINMETRO. 

Art. 4° - Integram a Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente: 

I - por subordinação: 
a) Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia - CONECIT; 
b) Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM; 
c) Conselho de Coordenação Cartográfica - CONC AR; 

II - por vinculação: 
a) Instituto dc Pesos c Medidas do Estado dc Minas Gerais - 

MEM; 
b) Fundação Estadual do Meio Ambiente; 
c) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mmas Gerais 

- FAPEMIG; 
d) Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC. 

Art. 5° - A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente tem a seguinte estrutura. básica: 

r 
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I - Gabinete; 
II - Superintendência de Planejamento e Coordenação - 

SPC/Ciência, Tecnologia e Meío Ambiente; 
III - Superintendência Administrativa - SAD/Ciencia, 

Tecnologia e Meio Ambiente; 
IV - Superintendência de Finanças - 	Tecnologia 

e Meio Ambiente; 
- Superintendência de Ciência e Tecnologia; 

VI - Instituto de Geociências Aplicadas - IGA. 

Parágrafo único - A organização e competência das unidades 
administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas em 
decreto pelo Governador do Estado. 

Art. 6° - A composição, a competência e as normas de 
funcionamento dos Conselhos relacionados no inciso I do artigo 
4° desta Lei serão estabelecidas em decreto pelo Governador do 
Estado, observado, quanto à competência do Conselho Estadual de 
Política Ambiental, o disposto no artigo 5° da Lei n° 7.772, de 
8 de setembro de 1980. 

Art. 7° - Ficam criados no Quadro Específico de Provimento 
em Comissão do Quadro Permanente, a que se refere o Anexo I do 
Decreto n° 16.409, de 10 de julho de 1974, os cargos constantes 
do Anexo desta Lei, destinados ao Quadro Setorial de Lotação da 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. 

Art. 8° - Para atender às despesas decorrentes do disposto 
no artigo 7° desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a 
abrir crédito especial de até Cz$192.134,02 (cento e noventa e 
dois mil cento e trinta e quatro cruzados e dois centavos), 
observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 
de março de 2964. 

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 30 (trinta) dias a partir da data de sua publicação. 

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de 
dezembro de 1987. 

Newton Cardoso - Governador do Estado 

OBS.: O anexo não foi transcrito devido a impossibilidade técnica. 
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Lei 9.525, de 29 de dezembro de 1987 

Dispõe sobre a instituição da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente 
e dá outras providências. 

Art. 18 - Revogam-se as disposições cm contrário, em 
especial, a partir da data do registro do estatuto da Fundação 
Estadual do Meio Ambiente, os incisos I e II do artigo 6° da Lei 
n° 7.772, de 8 de setembro de 1980. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 29 de 
dezembro de 1987. 

Newton Cardoso - Governador do Estado 
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Lei 9.547, de 30 de dezembro de 1987 
1- A 

Proíbe a instalação de depósito 
de lixo atômico ou de rejeitos 
radioativos no Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou c eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

r 	 Art. 1° - Fica proibido, nos termos do item LX do artigo 6° 
da Constituição do Estado de Minas Gerais, a instalação de 
depósito de lixo atômico ou de rejeitos radioativos no Estado de 
Minas Gerais. 

tl 

Parágrafo único - O disposto no artigo não se aplica aos 
rejeitos de baixa atividade, provenientes de equipamentos 
utilizados no Estado ou de lavra e beneficiamento de minérios, 
que ocorrem no subsolo do Estado de Minas Gerais. 

Art. 2° - Para execução do disposto nesta Lei, a Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente ouvirá a 
Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado de Minas e 
Energia e o Departamento de Física do Instituto de Ciências 
Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Art. 3° - Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, 
r 
	 no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

t. 	 Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições cm contrário. 

Dada. no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de 
dezembro de 19R7. 

Newton Cardoso - Governador do Estado 

t . 
r 
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Lei 9.931 de 24 de julho de 1989 

Proíbe a ampliação e instalação de novas 
indústrias de produtos inflamáveis ou 
explosivos e de produtos tóxicos na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
aprovou e eu, em seu nome, nos termos do artigo 44, § 5', da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica vedada a ampliação ou a instalação de novas 
indústrias de produtos inflamáveis ou explosivos, bem como as de 
produtos de alto índice de toxicidade à saúde ou ao meio 
ambiente e as que produzem efluentes tóxicos na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Art. 4' - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 24 de 
julho de 1989. 

Kemil Kumaira - Presidente da ALMG 

27 



Lei 10.100, de 17 de janeiro de 1990 

Dá nova redação ao artigo 20. da Lei no. 
7.302, de 21 de julho de 1978, que dispõe so-
bre a proteção contra a poluição sonora no 
Estado de Minas Gerais. 

O Povo do Estado de ?vimas Gerais, por seus representan-
tes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. lo. - O artigo 2o. da Lei no. 7.302, de 21 de ju-
lho de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2o. - Para os efeitos desta Lei, consideram-se 
prejudiciais à saúde, à segurança ou ao sossego públicos quais-
quer ruídos que 

I - atinjam, no ambiente exterior do recinto em que têm 
origem, nível de som superior a 10 (dez) decibéis - dB(A) acima 
do ruído de fundo existente no local, sem tráfego; 

II - independentemente do ruído de fundo, atinjam, no 
ambiente exterior do recinto em que têm origem, nível sonoro su-
perior a 70 (setenta) decibéis - dB(A), durante o dia, e 60 
(sessenta) decibéis - dB(A), durante a noite, explicitado o ho-
rário noturno como aquele compreendido entre as 22 (vinte e 
duas) horas e as 6 (seis) horas, se outro não estiver estabele-
cido na legislação municipal pertinente. 

§ lo. - Para os efeitos desta Lei, as medições deverão 
ser efetuadas com aparelho medidor de nível de som que atenda às 
recomendações da EB 386/74, da ABNT, ou das que lhe sucederem. 

§ 2o. - Para a medição e avaliação dos níveis de ruído 
previstos nesta Lei, deverão ser obedecidas as orientações con-
tidas na NBR-7731, da ABNT, ou nas que lhe sucederem. 

§ 3o. - Todos os níveis de som são referidos à curva de 
Ponderação (A) dos aparelhos medidores. 

§ 4o. - Para a medição dos níveis de som considerados 
nesta Lei, o aparelho medidor de nível de som conectado à res-
posta lenta deverá estar com o microfone afastado, no mínimo, 
1,50m (um metro e cinquenta centímetros) da divisa do imóvel que 
contém a fonte de ruído e à altura de 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) do solo. 
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§ So. - O microfone do aparelho medidor de nível de som 
deverá estar sempre afastado, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte 
centímetros) de quaisquer obstáculos, bem como guarnecido com 
tela de vento." 

Mi 2o. - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Art. 3o. - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 
de janeiro de 1990 

NEWTON CARDOSO - Governador do Estado 
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Lei 10.173, de 31 de maio de 1990 

Disciplina a comercialização, o porte e a 
utilização florestal de motossenas no Estado de 
Minas Gerais. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus represen-
tantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- A comercializáção, o porte e a utilização 
florestal de motossenas no Estado de Minas Gerais ficarão su-
bordinados à obtenção do registro e da prévia autorização de uso 
junto ao órgão competente. 

Parágrafo único - Para os efeitos do disposto neste 
artigo, considera-se órgão competente o Instituto Estadual de 
Florestas - IEF. 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 
31 de maio de 1990. 

NEWTON CARDOSO - Governador do Estado 

30 



r, 
E 
E 

r 
i. 

E. 
E 
E 

E 

E 

Lei 10.312, de 12 de novembro de 1990 

Dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndio 
florestal e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- É proibido o uso de fogo e a prática de qualquer 
ato, ação ou omissão que possa ocasionar incêndio florestal. 

Parágrafo único- Para efeito desta Lei, considera-se in-
cêndio florestal o fogo sem controle em floresta e nas demais 
formas de vegetação. 

Art. 2°- O emprego dc fogo, sob forma dc queima controlada, 
pode ser permitido se as peculiaridades locais ou regionais jus-
tificarem o seu uso em práticas agrícolas e silvo-pastoris, cir-
cunscritas às áreas e de acordo com as normas de precaução. 

Parágrafo único- Compete ao Instituto Estadual de florestas 
- IEF - estabelecer as condições de uso de fogo, sob forma de 
queima controlada. 

Art. 3°- A prevenção a incêndio florestal será realizada 
mediante ação permanente e integrada do poder público e da ini; 
ciativa privada, sob a coordenação da Secretaria de Estado de A- 
gricultura, Pecuária e Abastecimento, através do Instituto Esta-
dual de florestas - IEF. 

Art. 4°- O proprietário ou seu preposto e o ocupante de á- 
rea de floresta e de demais formas de vegetação são obrigados a 
adotar medidas e normas de prevenção contra incêndio, na forma 
do regulamento. 

Art. 5°- É dever de todo cidadão, especialmente daquele que 
se utiliza de meio de transporte terrestre, aéreo e fluvial, co- 
municar a existência de foco de incêndio florestal à autoridade 
competente mais próxima ou, diretamente, à Central de Operações 
da Policia Militar, sob pena dc responsabilidade, na forma da 
lei. 

Parágrafo único- É dever do titular de cargo ou função pú-
blica e do servidor estadual comunicar a existência de focos de 
incêndio e participar das atividades de prevenção e combate, 
quando requisitado. 

Art. 6°- Os serviços telefônicos, telegráficos, de radioco- 
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municação, de telex e outros da rede estadual são obrigados a 
transmitir, em caráter de urgência e gratuitamente, informações 
sobre incêndio florestal, sem outra exigência senão a prévia 
identificação de quem as comunicar. 

Art. 7°- O combate a incêndio florestal será exercido pela 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, por intermédio do 
Corpo de Bombeiros e, supletivamente, do Batalhão de Policia 
Florestal; pelas demais unidades de serviço dessa corporação, 
por grupos dc voluntários e brigadas organizadas pela comunida-
de, pelo proprietário ou seu preposto ou pelo ocupante da área 
atingida. 

Parágrafo único- O treinamento do grupo de voluntários e 
das brigadas será realizado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Bata-
lhão dc Policia Florestal. 

Art. 8°- Compete à Policia Militar do Estado de Minas Ge-
rais, através do Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Policia 
Florestal, bem como à autoridade florestal, quando o incêndio 
não puder ser extinto com os recursos ordinários, requisitar re-
cursos materiais e humanos para combatê-lo. 

MI.. 9°- Serão segurados contra incêndio florestal os ser-
vidores florestais que prestam serviços nessa atividade. 

Art. 10- (Vetado). 

Art. 11- O Poder Executivo fornecerá aos seus órgãos e uni-
dades de serviço os recursos necessários para garantir a execu-
ção das ações de prevenção e combate a incêndio florestal. 

MI. 12- A prática de qualquer ato, ação ou omissão consi-
derada capaz de provocar incêndio florestal, bem como o uso 
proibido do fogo, além das sanções penais, civis e das previstas 
nas legislações federal e municipal, sujeita o transgressor, 
pessoa fisica ou jurídica, às seguintes cominaçíies: 

I- obrigação de reparar os danos ambientais causados; 

11- multa simples ou diária, no valor de 10 (dez) a 1.000 
(mil) Bônus do Tesouro Nacional - BTNs -, agravada no caso de 
reincidência especifica, na forma do regulamento; 

# (Inciso alterado pelo art. 15 da Lei 11.337193) 

111- perda ou restrição de incentivos e beneficios fiscais 
concedidos pelo poder público estadual; 
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IV- perda ou suspensão de participação em linhas de finan-
ciamento em estabelecimentos oficiais de crédito do Estado. 

Parágrafo único- A perda de incentivos, beneficios fiscais 
e financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito do Es-
tado, como penalidade, terá a duração de um (1) ano e será do-
brada em caso de reincidência. 

Art. 13- As multas previstas nesta Lei serão recolhidas em 
estabelecimento oficial de crédito do Estado, em conta específi-
ca do Instituto Estadual de Florestas - IEF. 

Parágrafo único- Os recursos financeiros provenientes das 
multas serão aplicados, obrigatoriamente, pelo Instituto Esta-
dual de Florestas - IEF - em atividades de prevenção e combate a 
incêndio florestal. 

Art. 14- Os serviços prestados no combate a incêndio flo-
restal são considerados de relevante interesse público. 

Art. 15- O Poder Executivo regulamentará esta Leí no prazo 
de noventa (90) dias, a partir da data de sua publicação. 

Art. 16- Esta. Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 17- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de 
novembro de 1990. 

Newton Cardoso - Governador do Estado. 
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Lei 10.545, de 13 de dezembro de 1991 

Dispõe sobre produção, comercialização e uso 
de agrotóxico e afins e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- A produção, a inspeção, o armazenamento e a fisca- 
lização do transporte, do comércio e do uso de agrotóxico, seus 
componentes e afins, bem como de seus resíduos e embalagens, são 
regidos por esta Lei. 

Art. 2°- O transporte e o armazenamento de agrotóxico, seus 
componentes c afins observarão, além do estabelecido na legisla-
ção específica em vigor, as normas complementares lixadas na re-
gulamentação desta Lei. 

Art. 3°- Para os'  feitos desta Lei, consideram-se: 

I- agrotóxicos e afins: 

a)- os produtos e os agentes de processos flsicos, químicos 
ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no ar-
mazenamento e no beneficiamento dos produtos agrícolas, nas pas-
tagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas, de ou-
tros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e indus-
triais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da 
fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos con-
siderados nocivos; 

b)- substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, 
dessecantes, estimulantes e inibidores dc crescimento; 

II- componenteS: os princípios ativos, os produtos técni-
cos, as matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos asa-
dos na fabricação de agrotóxico e afins. 

Art. 4°- Os agrotóxicos, bem como seus componentes e afins, 
só poderão ser produzidos, transportados, armazenados, comercia-
lizados e utilizados no Estado de Minas Gerais se registrados no 
órgão federal competente e cadastrados nos órgãos estaduais pró-
prios, observado o disposto nesta Lei, em sua regulamentação e 
demais normas oficiais. 

Art. 5°- Para dar entrada no pedido de registro perante o 
órgão federal competente, as pessoas fisicas e jurídicas, produ- 
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toras, manipuladoras e embaladoras de agrotóxicos, seus compo-
nentes e afins são obrigadas a obter, além do alvará municipal, 
o Registro Inicial de Estabelecimento Produtor na Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. 

Art. 6°- As pessoas físicas e jurídicas prestadoras de ser- 
viços na aplicação de agrotóxicos, de seus componentes afins, 
bem como as que os comercializem, ficam obrigadas a se registrar 
na Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
ou na Secretaria de Estado da Saúde, segundo a competência de 
cada uma. 

Parágrafo único- São prestadores de serviços as pessoas fí-
sicas e jurídicas que executam trabalhos de prevenção, destrui-
ção e controle de seres vivos considerados nocivos, aplicando a-
grotóxico, seus componentes c afins. 

Art. 7°- Possuem legitimidade para requerer o cancelamento 
ou a impugnação do registro no cadastro de agrotóxico, seus com-
ponentes e afins, arguindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde 
humana e dos animais: 

I- entidade de classe representativa de profissão ligada ao 
setor; 

II- partido politico com representação na Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais; 

Dl- entidade legalmente constituída para a defesa dos in-
teresses difusos relacionados à proteção do consumidor, do meio 
ambiente e dos recursos naturais. 

§ 1°- O pedido de cancelamento ou impugnação do registro no 
cadastro de agrotóxico, seus componentes c afins, deve ser acom-
panhado de informações toxicológicas de contaminação ambiental e 
comportamento genético, bem como sobre os efeitos no mecanismo 
hormonal, e são de responsabilidade do estabelecimento regis-
trante ou da entidade impugnante, devendo proceder de laborató-
rio capacitado. 

§ 2°- O pedido de cancelamento ou impugnação a que se refe-
re o parágrafo anterior será formalizado através de petição di-
rigida à Secretaria de Estado competente, acompanhado de laudo 
técnico firmado por, no mínimo, dois profissionais habilitados 
na área de biociências. 

§ 3°- A Secretaria de Estado que receber a petição, verifi- 
cado o atendimento das condições exigidas, providenciará sua. pu- 
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blicação no órgão oficial do Estado e notificará a empresa ca-
dastrante para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) 
dias, não podendo a decisão final ultrapassar o prazo de 90 
(noventa) dias. 

§ 4°- Decidida a impugnação ou o cancelamento do registro, 
o produto não mais poderá ser comercializado no território do 
Estado de Minas Gerais, e o registrante terá o prazo de 30 
(trinta) dias para efetuar sua retirada dos estabelecimentos co-
merciais, findo o qual o produto será apreendido pelos órgãos 
competentes, com lavratura de auto de infração em nome do regis-
trante. 

§ 5"- Sempre que um produto tiver seu registro impugnado ou 
cancelado por decisão de outra unidade da Federação ou por reco-
mendação dc organização internacional responsável pela saúde, a-
limentação ou meio ambiente da qual o Brasil faça parte, caberá 
à respectiva Secretaria de Estado rever seu cadastro, adotando 
os procedimentos previstos nesta Lei. 

Art. 8°- Os produtos agrotóxicos e afins somente poderão 
ser vendidos a usuários à vista de receituário expedido por pro-
fissional legalmente habilitado. 

Art. 9°- As embalagens dos agrotóxicos e afins deverão con-
ter, além do previsto na legislação federal e sem prejuízo da 
verificação por parte do consumidor das demais informações exi-
gidas, a indicação do número de registro do produto no cadastro 
da Secretaria de Estado competente, acompanhado da sigla da uni-
dade da Federação. 

Art. 10- As responsabilidades administrativas, civis 'e pe- 
nais pelos danos causados à saúde das pessoas, dos animais e do 
meio ambiente, quando as disposições desta Lei, sua regulamenta-
ção e legislação complementar não forem cumpridas, cabem: 

1- ao profissional, quando comprovado ser a receita errada, 
displicente ou indevida; 

II- ao usuário ou prestador de serviços, quando em desacor-
do com o receituário; 

IQ- ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo 
receituário ou em desacordo com a receita; 

1V- ao registrante que, por dolo ou culpa, omitir informa-
ção ou fornecer informação incorreta; 
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V- ao produtor que produzir mercadoria em desacordo com as 
especificações constantes no registro do produto, no rótulo, na 
bula, no folheto e na propaganda; 

VI- ao empregador, quando não fornecer e não fizer manuten-
ção dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalha-
dores, ou dos equipamentos na produção, distribuição e aplicação 
dos produtos; 

VII- ao proprietário da terra, pessoalmente, se agricultor 
e a ele solidariamente com o meeiro ou arrendatário, em razão do 
uso de área interditada para determinada finalidade. 

Art. 11- Aquele que produzir, comercializar, transportar, 
armazenar, receitar, usar, aplicar ou prestar serviços na apli-
cação de agrotóxico ou seus componentes e afins, der destino às 
suas embalagens c resíduos, descumprindo as exigências estabele-
cidas na legislação vigente, comprovada a culpa, ficará sujeito 
à pena de reclusão de dois a quatro anos, além de multa de 100 
(cem) a 1.500 (mil e quinhentas) UPFMG. 

Art. 12- O empregador, o profissional, o responsável ou o 
prestador de serviços que deixar de promover as medidas necessá-
rias de proteção à saúde e ao meio ambiente, estará sujeito, 
comprovada a culpa, à pena de reclusão de dois anos a quatro a-
nos, além da multa de 100 (cem) a 1.500 (mil e quinhentas) 
UPFMG. 

Art. 13- A fiscalização, por disposto nesta Lei, incumbe, 
no uso das atribuições, à Secretaria de Estado de Ciência, Tec- 
nologia e Meio Ambiente, à Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e à Secretaria de Estado da Saúde, a-
través do trabalho integrado de seus órgãos técnicos, de forma a 
garantir o pleno aproveitamento dos recursos humanos e materiais 
disponíveis. 

Art. 14- Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal 
cabíveis, a infração de disposição desta 1.ei acarretará, isolada 
ou cumulativamente, nos termos previstos em sua regulamentação, 
a aplicação das seguintes sanções: 

I- advertência; 
II- multa de até 1.500 (mil e quinhentas) UPFMG, aplicada 

em dobro em caso de reincidência; 
III- condenação de produto; 
IV- inutilização de produto; 
V- suspensão de registro no cadastro; 
VI- cancelamento de registro no cadastro; 
VII- interdição temporária ou definitiva de estabelecimento; 
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VIII- interdição temporária ou definitiva de área agricul-
tável para usos específicos; 

IX- destruição de vegetal, parte de vegetal e alimento, nos 
quais tenha havido aplicação de agrotóxico de uso não autorizado 
ou que apresentem resíduos acima do permitido. 

§ 1°- No caso da aplicação de sanção prevista neste artigo, 
não caberá direito a ressarcimento ou indenização por eventuais 
prejuízos. 

§ 2°- Os custos referentes à destruição correrão por conta 
do infrator. 	• 

§ 3"- A autoridade fiscalizadora fará divulgação da imposi-
ção de sanção ao infrator desta Lei. 

Art. 15- Após a conclusão do processo administrativo, os a-
grotóxicos, bem como seus componentes e afins, apreendidos como 
resultado da ação fiscalizadora, serão inutilizados ou poderão 
ter outro destino, a critério da autoridade competente. 

Art. 16- O poder público promoverá pesquisas e a adoção de 
práticas destinadas ao incentivo, promoção e difusão de métodos 
e tecnologias alternativas ao uso de agrotóxicos e afins. 

Art. 17- O Poder Executivo desenvolverá ações de instrução, 
divulgação e esclarecimento que estimulem o uso seguro e eficaz 
dos agrotóxicos, seus componentes e afins, com o objetivo de re-
duzir os efeitos prejudiciais aos seres humanos, animais e meio 
ambiente, além de prevenir acidente que decorra de sua utiliza-
ção imprópria. 

Art. 18- As empresas e os prestadores de serviços que já e-
xerçam atividades no ramo de agrotóxicos c de seus componentes c 
afins têm o prazo de três meses, a contar da regulamentação des- 
ta Lei , para se adaptarem às suas exigências. 

Art. 19- A Secretaria de Estado competente para a execução 
desta Lei poderá delegar essa competência a autarquia a ela vin-
culada. 

Art. 20- A regulamentação desta Lei pelo Poder Executivo 
será feita através de decreto, no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar de sua publicação, e estabelecerá os procedimentos admi-
nistrativos para aplicação de pena, assim como normas complemen-
tares para interposição de recurso, seus efeitos e prazos. 

Art. 21- Esta Lei entra em vigor na data de sua. publicação. 
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Art. 22- Revogam-se as disposições em contrário, especial-
mente a Lei n° 9.121, de 30 de dezembro de 1985. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 13 de 
dezembro de 1991. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 

Obs: Esta Lei consta também da Coletânea de Normas sobre Agricultura, 
Agropecuária e Vigilância Sanitária 
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Lei 10.561, de 27 de dezembro de 1991 

Dispõe sobre a política florestal no Estado de 
Minas Gerais. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- As florestas existentes no território do Estado 
de Minas Gerais e demais fonnas de vegetação, reconhecidas 
de utilidade ao meio ambiente e às terras que revestem, são 
bens de interesse comum a todos os habitantes do Estado, obser-
vando-se o direito de propriedade com as limitações que a legis-
lação em geral e, especialmente, esta Lei estabelecem. 

Art. 2°- As atividades florestais deverão assegurar a manu-
tenção da qualidade de vida e do equilíbrio ecológico e a pre-
servação do patrimônio genético, observados os seguintes princí-
pios: 

I- preservação e conservação da biodiversídade; 

II- função social da propriedade; 

BI- compatibilização entre o desenvolvimento e o equilí-
brio ambiental; 

IV- uso sustentado dos recursos naturais renováveis. 

Art. 3°- A política florestal do Estado tem por objetivo: 

I- assegurar a conservação das principais formações fitoe-
cotógicas; 

II- disciplinar a exploração dos adensamentos vegetais na-
tivos, através de sua conservação e fiscalização; 

III- controlar a exploração, utilização e consumo de produ-
tos c subprodutos florestais; 

IV- desenvolver ações com a finalidade de suprir a demanda 
de produtos florestais susceptíveis de exploração e uso; 

V- promover a recuperação de áreas degradadas; 

VI- proteger a flora e a fauna silvestres; 
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VII- estimular programas de educação ambiental e de turismo 
ecológico em áreas florestais. 

Art. 4°- O Poder Executivo criará mecanismos de fomento a: 

1- florestamento e reflorestamento, objetivando: 

a)- suprimento do consumo de madeira, produtos lenhosos e 
subprodutos para uso industrial, comercial, doméstico e social; 

b)- minimização do impacto da exploração e utilização dos 
adensamentos florestais nativos; 

c)- complementação a programas de conservação do solo e re-
generação ou recomposição de áreas degradadas, para incremento 
do potencial florestal do Estado, bem como a minimização da ero-
são e o assoreamento de cursos de água, naturais ou artificiais; 

d)- projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, vi-
sando à utilização de espécies nativas e/ou exóticas em progra-
mas de reflorestamento; 

e)- programas de incentivo à transferência de tecnologia e 
de métodos de gerenciamento, no âmbito dos setores público e 
privado; 

f)- promoção e estímulo a projetos para recuperação de áre-
as em processo de desertificação; 

11- pesquisa, objetivando: 

a)- preservação e recuperação de ecosistemas; 

b)- implantação e manejo das unidades de conservação. 

desenvolvimento de programas de educação ambiental 
florestal. 

Art. 5°- O Poder Executivo promoverá, no prazo de 24 (vinte 
c quatro) meses, a partir dc 1° dc janeiro dc 1992, o inventário 
e o mapeamento das coberturas vegetais nativas e implantará a 
infra-estrutura necessária para o monitoramento contínuo das co-
berturas vegetais e de seus recursos hídricos, para a adoção de 
medidas especiais de proteção. 

Art. 6°- Para efeito do disposto nesta Lei, as florestas e 
demais formas de vegetação nativa ficam classificadas em: 
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I- produtivas com restrição de uso; 
II- de produção. 

[t 	 Art. 7°- Consideram-se produtivas as áreas silvestres que 
produzem beneficies múltiplos de interesse comum, necessários à 
manutenção dos processos ecológicos essenciais à vida, definidas 
como: 

I- de preservação permanente; 
II- integrantes de reservas legais; 
Ell- integrantes de unidades de conservação. 

E Art. R°- Consideram-se de preservação permanente, no Esta- 
do, as florestas e demais formas de vegetação natural especifi-
cadas em lei. 

§ 1°- A utilização de áreas de preservação permanente só 
será admitida com autorização do poder público competente. 

§ 2°- O licenciamento para exploração de áreas considera-r das, excepcionalmente, de vocação minerária dependerá da aprova- 
ção de projeto técnico de recomposição de flora, com essências 
nativas locais ou regionais, em complemento ao projeto de recu-r. 	 peração do solo. 

§ 3°- Para compensação das áreas superficiais ocupadas, na 
forma da lei, com atividades mineradoras, com suas instalações 
ou servidões, deverão ser implantadas, prioritariamente em lo-
cais N•zinhos, projetos de florestamento e reflorestamento, con-
templando essências nativas locais ou regionais, incluindo fru-
tíferas. 

§ 4°- O aproveitamento de árvores, de toras ou de material 
lenhoso nas áreas dc preservação permanente, sem prejuízo da 
conservação da floresta, depende de licença específica. 

§ 5°- A licença a que se refere o parágrafo anterior não 

E será concedida para as áreas referidas no § 2" do art. 10. 

Art. 9°- Considcram-sc legais as reservas previstas no art. 

r. 	16, "caput" e alínea "a", da Lei Federal n° 4.771, de 15 de se- 
tembro de 1965, que deverão representar um mínimo de 20% (vinte 
por cento) de cada propriedade, preferencialmente em uma parcela 

E 	e com cobertura vegetal localizada, a critério da autoridade 
competente, onde não será permitido o corte raso, a alteração do 
uso do solo e a exploração com fins comerciais, observado, tam- 

E bém, o disposto na alínea "b" do mencionado artigo. 

E 	 42 



§ 1°- Nas propriedades rurais com áreas entre 2011a (vinte 
hectares) e 50ha (cinquenta hectares), serão computados, para e-
feito de fixação do percentual previsto no artigo, além da co-
bertura vegetal de qualquer natureza, os maciços de porte arbó-
reo, sejam frutíferos, ornamentais ou industriais, esses a cri-
tério do proprietário. 

§ 2°- A partir de 1° de janeiro de 1992, o proprietário ru- 
ral ficará obrigado, se necessário, a recompor, em sua proprie- 
dade, a reserva legal, mediante plantio ou regeneração, em cada 
ano, de, pelo menos, 1/30 (um trinta avos) da área total para 
completar a referida reserva. 

§ 3"- A recomposição de que trata o parágrafo anterior será 
efetuada mediante normas estatuídas pelo Poder Executivo, inclu-
sive quanto à parcela mínima anual nele prevista ou a vedação 
total do uso da área correspondente, visando à sua regeneração. 

§ 4°- Para cumprimento do disposto no § 3°, o Poder Execu-
tivo estabelecerá prioridades, tendo em vista interesse de rele-
vância ecológica e as diretrizes da politica florestal. 

§ 5°- A área de reserva legal deverá ser registrada na ins-
crição da matrícula do imóvel, no cartório de registro imobiliá-
rio competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos 
casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da 
área. 

§ 6°- Para o cômputo da reserva legal, poderão estar inse-
ridas áreas de preservação permanente, a critério da autoridade 
competente, quando essas áreas representarem percentual signifi-
cativo em relação à área total da propriedade. 

§ 7°- O proprietário ou usuário da propriedade poderá reto-
car a floresta da reserva legal, mediante plano aprovado pela 
autoridade competente. 

Art. 10- Consideram-se unidades de conservação as áreas de-
claradas e definidas pelo poder público, como parques nacionais, 
estaduais ou municipais, reservas biológicas, estações ecológi-
cas, florestas nacionais, estaduais ou municipais, áreas de pro-
teção ambiental, florestas sociais e outras categorias, a serem 
definidas pelo poder público. 

§ 1°- As unidades de conservação são classificadas em cate-
gorias de uso direto e indireto. 

§ 2°- O Poder Executivo estabelecerá critérios quanto às 
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formas de utilização dos recursos naturais das categorias de uso 
direto, considerados os princípios ecológicos e conservacionis-
tas, nas categorias de manejo, tais como: 

I- florestas estaduais e municipais; 
II- áreas de proteção ambiental; 
III- florestas sociais; 
IV- outras definidas pelo podei público. 

§ 3°- Fica proibida, ressalvada a apicultura, a exploração 
dos recursos naturais, nas categorias de uso indireto, tais co-
mo: 

I- parques estaduais ou municipais; 
II- reservas biológicas; 
III- estações ecológicas; 
IV- outras definidas pelo poder público, em lei. 

§ 4°- As desapropriações para implantação de unidades de 
conservação deverão ser feitas na forma da lei. 

§ 5°- O poder público fixará, no orçamento anual, o montan-
te de recursos financeiros para atender ao programa de desapro-
priação de áreas destinadas à implantação de unidades de conser-
vação. 

Art. 11- Os parques estaduais e florestais, as reservas 
biológicas ou reservas equivalentes e as terras devolutas arre-
cadadas pelo Estado, necessárias à proteção dos ecossistemas na-
turais, na forma prevista no § 6° do art. 214 da Constituição do 
Estado, ficam incorporados ao domínio patrimonial do Instituto 
Estadual de florestas - 

§ 1°- O disposto no artigo não se aplica a estações ecoló-
gicas, a outras unidades de conservação e a áreas naturais cuja 
administração seja•atribuída a outro órgão estadual por alo do 
poder público. 

§ 2°- O disposto no artigo integrará o Sistema Estadual de 
Unidades dc Conservação, a ser definido cm lei específica. 

Art. 12- Consideram-se de produção as florestas e demais 
formas de vegetação não incluídas no art. 7° desta Lei e desti-
nadas às necessidades sócio-econômicas, através de suprimento 
sustentado de matéria-prima de origem vegetal. 

Parágrafo único- Consideram-se, também, florestas de produ- 
ção aquelas originárias de plantios integrantes de projetos florestais. 

E 
E 
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Art. 13- O poder público, através dos órgãos competentes, 
concederá incentivos especiais ao proprietário rural que: 

I- preservar e conservar a cobertura florestal existente na 
propriedade; 

II- recuperar, com espécies nativas ou ecologicamente adap-
tadas, as áreas já devastadas de sua propriedade; 

III- sofrer limitações ou restrições no uso de recursos na-
turais existentes na sua propriedade, mediante ato do órgão emi- 

r" 

	

	 petente, federal, estadual ou municipal, para fins de proteção 
dos ecossistemas e conservação do solo. 

§ 1°- Para os efeitos desta Lei, consideram-se incentivos 
especiais: 

I- a obtenção de apoio financeiro oficial, através da con-
cessão de crédito rural e de outros tipos de financiamento; 

II- a prioridade na concessão de beneficíos associados a 
programa de infra-estrutura rural, notadamente de proteção à 
recuperação do solo, energização, irrigação, armazenagem, tele-
fonia e habitação; 

III- a preferência na prestação de serviços oficiais de as-
sistência técnica e de fomento, através dos órgãos competentes; 

IV- o fornecimento de mudas de espécies nativas e; ou ecolo-
gicamente adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor a 
cobertura florestal; 

V- o apoio técnico-educativo no desenvolvimento de projetos 
de preservação, conservação e recuperação ambiental; 

VI- o apoio técnico-educativo ao pequeno proprietário ru-
ral, em projetos de reflorestamento, com a finalidade de suprir 
a demanda interna da propriedade e a demanda de minimização do 
impacto sobre florestas nativas. 

§ 2°- Para concessão de crédito pelas instituições finan-
ceiras decorrentes dos incentivos especiais previstos no artigo, 
deverá ser observado o cumprimento desta Lei, ouvida a autorida-
de competente. 

Art. 14- Depende de prévia autorização do Instituto Esta-
dual de florestas - IEF - qualquer tipo de desmatamento necessá-
rio ao uso alternativo do solo. 
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§ 1°- O aproveitamento de madeira, de material lenhoso ou 
de outros produtos e resíduos florestais decorrentes do desmata-
mento, a que se refere o "caput" do artigo, deverá ser fiscali-
zado e monitorado pelo órgão competente. 

§ 2°- O licenciamento para atividades minerárias deverá ob-
servar o disposto nos §§ 2° e 3° do art. 8" desta Lei. 

Art. 15- A todo produto c subproduto florestal cortado, co-
lhido ou extraído deve ser dado aproveitamento sócio-econômico, 
inclusive quanto aos resíduos. 

Parágrafo único- O Poder Executivo estabelecerá critérios 
para aproveitamento de resíduos florestais, desde que provenien-
tes de utilização, de desmates ou de explorações legítimas. 

Art. 16- Qualquer tipo de exploração florestal no Estado 
dependerá de prévia autorização do órgão competente. 

Art. 17- A exploração de florestas nativas primárias ou em 
estágio médio ou avançado de regeneração, excetuando-se as hipó-
teses previstas no art. 14, consideradas, por lei, susceptíveis 
de corte ou de utilização, para fins de carvoejamento, aprovei-
tamento industrial, comercial ou outras finalidades, somente po-
derá ser feita através de Plano de Manejo Florestal de Rendimen-
to Sustentado. 

§ 1°- O Plano de Manejo Florestal de Rendimento Sustentado, 
de que trata o artigo, será projetado e executado com o objetivo 
de prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas locais 
e assegurar um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

§ 2°- Nas florestas de que trata o artigo será proibida a 
destoca, sendo, apenas em casos especiais, permitida mediante a-
provação pelo órgão competente. 

Art. 18- Ficam obrigadas ao registro e sua renovação anual, 
no órgão competente, as pessoas fisicas ou jurídicas que explo- 
rem, utilizem, consumam, transformem, industrializem ou comerci-
alizem, sob qualquer forma, produtos e subprodutos da flora. 

§ 1°- Ficam isentas desse registro as pessoas fisicas que 
utilizem lenha para uso doméstico ou produtos destinados a tra-
balhos artesanais e ainda aqueles que têm por atividade a api-
cultura. 

§ 2°- Para as pessoas que tiverem registro idêntico em ór- 
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gão federal, o registro no órgão estadual competente será efetu-
ado sem pagamento de taxas e emolumentos. 

Art. 19- As pessoas fisicas ou jurídicas referidas no art. 
18 que industrializem, comercializem, beneficiem, utilizem ou 
sejam consumidoras de produtos ou subprodutos florestais, cujo 
volume anual seja igual ou superior a 12.000 (doze mil) estéreos 
ou 4.000m3 (quatro mil metros cúbicos) de carvão, incluindo seus 
respectivos resíduos ou subprodutos, tais como cavaco, moinha e 
outros, observados seus respectivos índices e conversão e normas 
aplicáveis, assim definidos pelo órgão competente, deverão pro-
mover a formação ou a manutenção de florestas próprias ou de 
terceiros, capazes de as abastecerem na composição de seu consu-
mo integral. 

§ 1°- Para cumprir a obrigação dc auto-suprimento, as em-
presas retéridas no artigo apresentarão, no ato do registro pre-
visto no art. 18, cronograma próprio, obedecidos os seguintes 
parâmetros: 

I- prazo entre 5 (cinco) e 7 (sete) anos para atingimento 
do auto-suprimento pleno; 

II- utilização de matéria-prima proveniente de florestas de 
produção, descritas no art 12, em quantidades crescentes, com o 
percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de seu consumo em 
1992; 

utilização de matéria-prima de origem nativa, prevista 
no art. 14, em quantidades decrescentes, com o percentual máximo 
de 70% (setenta por cento) de seu consumo em 1992. 

§ 2°- Para as empresas que já tenham iniciado as suas ati-
vidades na data da publicação desta Lei, ainda que estejam para-
lisadas, observar-se-ão, além do disposto no § 1°, as seguintes 
normas: 

I- para se atingir o saldo remanescente necessário a fun de 
se completar o auto-suprimento pleno, (100%) será fixado o prazo 
pela autoridade competente, não superior a 7 (sete) anos c res-
peitado o mínimo de 5 (cinco) anos; 

II- durante o decurso do prazo remanescente, referido no 
inciso anterior, a empresa poderá consumir os produtos de merca-
do, desde que provenientes de exploração licenciada. 

§ 3°- No ato de seu registro, a empresa apresentará o seu 
plano de auto-suprimento, com especificação dos programas pre- 
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vistos para plantio e para manejo sustentado, que deverão ser 
cumpridos nos prazos estipulados nesta Lei, sob as penas previs-
tas no § 4° do artigo, salvo as hipóteses a serem definidas pelo 
órgão competente. 

§ 4°- O não-cumprimento das obrigações dispostas nos pará-
grafos anteriores implicará a substituição do plantio correspon-
dente à omissão por pena pecuniária equivalente ao seu custo 
corrigido, sem prejuízo da obrigação de novos plantios para au-
to-suprimento, facultada a opção por um plantio equivalente a 
120% (cento e vinte por cento) do que seria devido e não execu-
tado. 

§ 5°- Na falta de plantio ou de manejo sustentado, ou na e-
xecução destes, em percentual inferior a 70% (setenta por cento) 
do previsto até o ano considerado, a licença dc funcionamento da 
empresa será restrita, proporcionalmente, aos limites do que ti-
ver plantado, ou cancelada a licença, se a execução do projeto 
respectivo for inferior a 50% (cinquenta por cento) do programa-
do até o ano. 

§ 6°- Para efeito do cálculo da área a ser plantada e da o-
brigação de auto-suprimento, o órgão competente deverá conside-
rar a produtividade florestal alcanyada nos projetos sob respon-
sabilidade da empresa, o consumo de produtos florestais, equiva-
lente à média de consumo apurado nos últimos 3 (três) anos de a-
tividade e a capacidade instalada. 

§ 7°: Para as empresas que venham a iniciar suas atividades 
após a publicação desta Lei, a autoridade competente, no ato de 
seu registro, deverá considerar, além do disposto no § 1° deste 
artigo, a comprovação da disponibilidade de matéria-prima flo-
restal capaz de garantir o seu abastecimento de acordo com o po-
tencial dos recursos florestais do Estado, devendo, independen-
temente da data do início das atividades, atingir o suprimento 
pleno no ano de 1998. 

§ 8"- Na ocorrência de sucessão de empresas ou de arrenda-
mento de instalações industriais, a sucessora ou arrendatária 
fica obrigada a executar a obrigação dc auto-suprimento, na pro-
porção equivalente à sua participação na sucessão. 

§ 9°- A alienação a terceiros de resíduos ou subprodutos 
florestais resultantes das atividades a que se refere este arti- 
go obrigará seus consumidores ao cumprimento do disposto nesta 
Lei. 

§ 10- A comprovação da alienação a que se refere o parágra- 
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fo anterior gerará correspondente crédito ao alienante, apurado 
de acordo com os respectivos índices de conversão e normas defi-
nidas pelo órgão competente. 

§ 11- O auto-suprimento dos percentuais mínimos deverá ser 
composto por florestas de produção, conforme disposto no art. 12 
desta Lei, e poderá ser feito diretamente ou através de empreen-
dimentos executados por terceiros. 

§ 12- A composição do auto-suprimento previsto no parágrafo 
anterior deverá ser feita mediante projetos aprovados para im-
plantação de florestas compatíveis com os abastecimentos anuais 
futuros. 

§ 13- Nos projetos de reflorestamento, é obrigatório o 
plantio dc 2% (dois por cento) da área com espécies nobres ou 
protegidas por lei, determinadas pelo Instituto Estadual de Flo-
restas - IEF -, de acordo com a localização da área a ser reflo-
restada. 

#(4ffréscirno do § 14 pelo art. 26 da Lei 12.582/97) 

Art. 20- As pessoas fisicas ou jurídicas enquadradas no 
art. 18 e que não se enquadram no art. 19 poderão formar ou man-
ter florestas para efeito de reposição, em compensação pelo con-
sumo de matérias-primas florestais. 

§ 1"- A reposição florestal poderá ser executada diretamen-
te pelas próprias pessoas fisicas e jurídicas ou através de par- 
ticipação em empreendimentos dc terceiros ou sistemas coopera-
tivos. 

§ 2°- A reposição florestal a que se refere o artigo deverá 
ser feita, necessariamente, com espécies equivalentes àquelas 
consumidas ou através de projetos de recomposição florestal a-
provados pelo órgão competente. 

§ 30- O Poder Executivo criará mecanismos que permitam ao 
pequeno consumidor optar pela participação em projetos públicos 
de recuperação florestal de áreas degradadas ou devastadas, em 
contrapartida às obrigações estatuídas nesta Lei. 

§ 4°- A reposição florestal, quando executada pelo próprio 
interessado ou quando contratada com terceiros, terá o início da 
sua execução no ano agrícola subsequente ao de consumo. 

Art. 21- Fica criada a conta Recursos Especiais a Aplicar, 
a ser movimentada pelo órgão competente, destinada a arrecadar 
recursos das pessoas físicas ou jurídicas cuja utilização, co- 
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mercialização ou consumo de produtos ou subprodutos florestais 
seja inferior a 12.000 (doze mil) estéreos por ano ou 4.000m3 
(quatro mil metros cúbicos) de carvão por ano, desde que não se-
jam obrigadas ou que não optem por plantio próprio, ou pela for-
ma prevista no art. 20. 

§ 1°- Os recursos arrecadados na conta que se refere o ar-
tigo terão a seguinte destinação: 

I- 50% (cinquenta por cento) para recomposição florestal e 
formação de florestas sociais; 

II- 50% (cinquenta por cento) para desapropriação e implan- 
tação de unidades de conservação estaduais e municipais. 

§ 2°- O recolhimento dos recursos a que sc refere o artigo 
deverá ser feito previamente, para atendimento ou utilização 
prevista para, no mínimo, 6 (seis) meses. 

§ 3°- Ficam isentos desse recolhimento o uso de lenha para 
consumo doméstico, madeiras serradas, aparelhadas, produtos aca-
bados, prontos para uso final, e outros, desde que procedentes 

r 	 de pessoas fisicas ou jurídicas que tenham cumprido as obriga- 
ções estabelecidas nesta. Lei. 4 

r 	 Art. 22- A reposição florestal prevista no art. 20 deverá 
ser feita, obrigatoriamente, nos limites do Estado e, preferen-
cialmente, no território do município produtor. 

Art. 23- A cobertura vegetal e os demais recursos naturais 
dos ecossistemas especialmente protegidos nos termos da Consti-
tuição do Estado - remanescentes da Mata Atlântica, veredas, ca-
vernas, campos rupestres e áreas de relevante interesse ecológi- 
co - ficam sujeitos à proteção estabelecida em lei. 

§ 1°- Os remanescentes da Mala Atlântica, corno tais defini-
dos pelo poder público, somente poderão ser utilizados através 
de corte seletivo, proibido o corte raso, mediante técnicas e 
condições que assegurem sua conservação e garantam a estabilida-
de c perpetuidade desse ccossistcma. 

r 
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§ 2°- A utilização dos recursos existentes nos campos ru-
pestres, nas áreas de relevante interesse ecológico, nas caver- 
nas e em seu entorno, bem corno qualquer outro tipo de alteração 
desses ecossistemas somente poderão ocorrer com prévia autoriza-
ção do órgão competente, ouvido, preliminarmente, o Conselho Es-
tadual de Política Ambiental - COPAM. 
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§ 3°- A exploração dos recursos naturais nas veredas depen-
derá de licenciamento do órgão competente, de acordo com a lei 
que regula a matéria. 

Art. 24- A comprovação de exploração autorizada se faz: 
r 

T- quanto ao desmate, destocamento e demais atos que depen-
dam da autorização formal do órgão competente, mediante a liceu-
ça respectiva, sua certidão ou fotocópia autenticada; 

II- quanto ao transporte, estoque, consumo ou uso, pela no- 
ta fiscal eom menção expressa, que pode constar de carimbo apos-
to, na nota fiscal, à licença respectiva do ato anterior conce- 
dida ao fornecedor ou ao produtor rural. 

Parágrafo único- O Poder Executivo instituirá documento a-
propriado para acobertamento do transporte, movimentação e arma-
zenamento do produto e subproduto florestal, observado o dispos-
to no art. 147 da Constituição do Estado. 

Art. 25- As ações ou omissões contrárias às disposições 
desta Lei sujeitam os infratores às penalidades constantes no a-
nexo, sem prejuízo da reparação do dano ambiental e de outras 
sanções legais cabíveis, tendo como referência os seguintes pa-
râmetros, conforme regulamentação a ser baixada pelo Poder Exe-
cutivo: 

I- multa de 1 (uma) até 500 (quinhentas) UPFMG, calculada 
conforme a natureza da infração, o seu grau, espécie, extensão, 
área, região, volume, peso, unidade, a sua ruralidade, quantida-
de, valores envolvidos, área total da propriedade e caracterís-
ticas, o seu excepcional valor ecológico, o nível de esclareci-
mento e sensibilidade do infrator à autuação e exigência de re-
posição ou reparação devidas, o dolo ou a culpa, bem como a res-
pectiva proposta ou projeto de reparação; 

11- apreensão; 

Dl- interdição ou embargo; 

IV- suspensão; 

V- cancelamento de autorização, licença ou registro; 

VI- ação civil pública, de preceito cominatório. 

§ 1°- As penalidades previstas no artigo incidirão sobre os 
autores, sejam eles diretos ou quem, de qualquer modo, concorra 
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para a prática de infração ou para dela obter vantagem. 

§ 2°- Constatada a reincidência, a multa será aplicada em 
dobro. 

§ 3°- As multas previstas nesta Lei poderão ser parceladas 
em até 5 (cinco) vezes, corrigindo-se o débito. 

§ 4°- Será cancelado o registro, a autorização ou a licença 
da pessoas fisica ou jurídica que reincidir na pena de suspen-
são. 

§ 5°- Admitir-se-á, quando for o caso, apresentação de cau-
ção nos termos da lei. 

r 

§ 6°- Será admitida, a critério do órgão competente, a con-
versão de até 50% (cinquenta por cento) do valor da multa apli-
cada no custo de execução do projeto de reparação, que, nesta 
hipótese, permanecerá sob a forma de caução, devidamente corri-
gida. 

§ 7°- Caberão ao órgão competente as ações administrativas 
pertinentes ao contencioso e a propositura das execuções fis-
cais, relativamente aos créditos constittúdos. 

§ 8°- Se a infração tiver como causa mediata  ou imediata a 
w. participação de técnico responsável, sem prejuízo de outras pe-

nalidades, será este passível de representação para abertura de 
processo disciplinar junto ao órgão de claise fiscalizador da 
profissão. 

Art. 26- As penalidades do art. 25 e anexo desta Lei serão 
aplicadas a quem, em desacordo com as normas vigentes, praticar 
as infrações tipificadas no anexo, independentemente de outras 
comutações aplicáveis. 

§ 1°- As infrações a esta I ,ei serão objeto de auto de in-
fração, com a indicação do fato, do seu enquadramento legal, da 
penalidade e do prazo para defesa. 

§ 2°- O autuado terá o prazo de 30 (trinta) dias para ofe-
recer defesa, independente de depósito ou caução, dirigida ao 
Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF - e apre-
sentada ao órgão municipal ou regional de sua jurisdição. 

§ 3°- Caberá pedido de reconsideração contra a decisão do 
Diretor-Geral do Instituto Estadual de florestas - IEF -, no 
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prazo de 20 (vinte) dias. 
"Acréscimo do § 4° pelo art 13 da Lei 11.337/93 e do § 5° 

pelo art. 26 da Lei 12.582/97) 

Art. 27- A transformação, por incorporação, fusão, cisão, 
consórcio ou outra forma de alienação que, de qualquer modo, a-
fete o controle e a composição ou os objetivos sociais da em-
presa, não a eximirá, ou sua sucessora, das obrigações flores-
tais anteriormente assumidas e que constarão, obrigatoriamente, 
dos instrumentos escritos que formalizarem tais atos, os quais 
deverão ser levados a registro público. 

Art. 28- O Poder Executivo instituirá os emolumentos e ou-
tros valores pecuniários necessários à aplicação desta Lei, in-
cluindo-se os castos operacionais que não tenham como base o fa-
to gerador da taxa florestal. 

Art. 29- Para os cfcitos do disposto nesta Lei, considcra-
se órgão competente o Instituto Estadual de Florestas - IEF. 

Parágrafo único- Ficam ressalvados os casos de necessidade 
de licenciamento ambiental pelo Conselho de Política Ambiental -
COPAM -, previstos em lei. 

Art. 30- Nas áreas susceptíveis de exploração, os prazos 
para concessão de licenças, autorizações, registros, bem como 
para outros procedimentos administrativos previstos nesta Lei 
serão fixados em regulamento e improrrogáveis. 

Parágrafo único- O protocolo do respectivo pedido constitui 
prova e, após o vencimento do prazo para a concessão solicitada 
referida no "caput" do artigo, fica autorizada a execução do ato 
solicitado. 

"Artigo revogado pelo art. 19 da Lei 11.337/93) 

Art. 31- No prazo de 90 (noventa) dias a contar da publica-
ção desta Lei, o Estado de Minas Gerais, através do Instituto 
Estadual de Florestas - IEF - e da Policia Militar do Estado de 
Minas Gerais, promoverá a. revisão dos convênios existentes com o 
Instituto Brasileiro de Meio Atnbiente e Recursos Naturais Reno- 
váveis - IBAMA -, para adequar a sua colaboração com aquele ór-
gão aos termos desta lei, simplificando e unificando a fiscali-
zação das atividades florestais e eliminando o controle duplo 
por um mesmo ato. 

Art. 32- A Polícia florestal, mantida pela Polícia Militar 
do Estado de Minas Gerais, no que concerne à fiscalização das a-
tividades florestais e da fauna, atuará articuladamente com o 
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Instituto Estadual de Florestas - 

Parágrafo único- (Vetado). 

Art. 33- Esta Lei deverá ser distribuída gratuitamente, de 
forma obrigatória, para todas as escolas de 1°, 2 0  e 3° graus, 
públicas e privadas, sindicatos e associações de proprietários e 
trabalhadores rurais do Estado, bibliotecas públicas, Prefeitu- 
ras Municipais, acompanhada de amplo processo de divulgação e 
explicação do seu conteúdo e dos princípios de conservação da 
natureza. 

Art. 34- O Poder Executivo regulamentará esta Iti no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar de sua publicação. 

Art. 35- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 36- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de 
dezembro de 1991. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 25 da Lei n° 10.561, de 27 de dezembro 
de 1991). 

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DAS PENALIDADES PECUNIÁRIAS, 
SEM PREJUÍ'ÍZO DAS DEMAIS COMINAÇÕES PREVISTAS NOS ARTS. 25 E 
26, INCLUSIVE 	DAS AÇÕES PÚBLICAS/PENAL CABÍVEIS. 

INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

NÚMERO DE ORDEM: 01. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: explorar, desmatar, destocar, supri-
mir, danificar, extrair, provocar a morte de florestas e demais 
formas de vegetação, sem prévia autorização do órgão competente, 
ou em área superior à autorizada. 

VALOR EM UPFMG: dc 1 a 100. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por hectare ou fração 
- por unidade. 

OU 	IRAS COMINAÇÕES: - embargo das atividades 
- apreensão dos produtos e equipamentos ou 

materiais utilizados. 
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NÚMERO DE ORDEM: 02. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: explorar, desmaiar, danificar, supri-
mir, extrair, cortar ou provocar a morte de espécies ou áreas de 
florestas e demais formações em área de preservação permanente, 
sem autorização especial. 

VALOR EM UPFMG: de 25 a 500. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por hcctarc ou fração 
- por unidade. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - embargo das atividades 
- apreensão dos produtos e equipamentos ou 
materiais utilizados 

- reparação ambiental. 

NÚMERO DE ORDEM: 03. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: promover qualquer tipo de exploração 
em áreas de reserva legal, sem prévia autorização. 

VALOR EM UPFMG: de 5 a 500. 

INCIDÊNCLVNATUREZA/GRAU: - por hectare ou fração 
- por unidade. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - embargo das atividades 
- reparação ambiental. 

NÚMERO DE ORDEM: 04. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: utilizar, receber, beneficiar, consu-
mir, transportar, comercializar, armazenar, cmbalar produtos c 
subprodutos da flora. sem prova de origem ou procedência duvidosa. 

VALOR EM UPFMG: de 5 a 50. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por m3/mdc/st peças 
unidades, dúzias. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão dos produtos e subprodutos. 

NÚMERO DE ORDEM: 05. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: deixar de aproveitar produtos e sub-
produtos da flora. 
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VALOR EM UPFMG: de 5 a 25. 

INCIDÊNCLA/NATUREZA/GRAU: - por m3/mdc/st 
peças/unidades/dúzias. 

NÚMERO DE ORDEM: 06. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: implantar projetos de colonização e 
loteamentos em áreas com florestas e demais formas de vegetação, 
sem prévia autorização do órgão competente. 

VALOR EM UPFMG: de 50 a 500. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por hectare ou fração. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - embargo das atividades 
- apreensão do equipamento e materiais utili-

zados 
- reparação ambiental. 

NÚMERO DE ORDEM: 07. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: utilizar madeiras consideradas de uso 
nobre na transformação para lenha e produção de carvão vegetal. 

VALOR EM UPFMG: de 50 a 500. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por m3/mdc/st. 

NÚMERO DE ORDEM: 08. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: desmaiar ou suprimir vegetação de 
qualquer formação florestal para extração mineral, em área de 
domínio público de preservação permanente ou de reserva legal 
sem prévia autorização do órgão competente. 

VALOR EM UPFMG: de 100 a 500. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por hectare ou fração. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - embargo 
- apreensão do produto extraído 
- reparação ambiental. 

NÚMERO DE ORDEM: 09. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: provocar incêndio em qualquer forma-
ção florestal. 
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VALOR EM UPFMG: de 50 a 500. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por hectare ou fração. 

OUTRAS COMINAÇÕES: reparação ambiental. 

NÚMERO DE ORDEM: 10. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: fazer queimadas sem prévia autoriza-
ção do órgão competente e sem tomar as precauções adequadas. 

V Al DR EM UPFMG: de 10 a 100. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por hectare ou fração. 

NÚMERO DE ORDEM: 11. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: penetrar em florestas de preservação 
permanente conduzindo armas, substância ou instrumentos próprios 
para caça proibida ou para exploração de produtos e subprodutos 
florestais, sem estar munidos de licença da autoridade competente. 

VALOR EM UPFMG: de 1 a 50. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão dos objetos/instrumentos/armasi 
produtos. 

NÚMERO DE ORDEM: 12. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: impedir ou dificultar a regeneração 
natural de florestas e demais formas de vegetação. 

VALOR EM UPFMG: de 1 a 25. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por hectare ou fração. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - embargo das atividades 
- apreensão de produtos. 

NÚMERO DE ORDEM: 13. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: deixar de restituir à autoridade li-
cenças extintas pelo decurso do prazo ou pela entrega ao consu- 
midor dos produtos procedentes de florestas. 

VALOR EM UPFMG: de 1 a 25. 
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INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por unidade. 

NÚMERO DE ORDEM: 14. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: empregar, como combustível, produtos 
florestais ou hulha, sem uso de dispositivos que impeçam a difu- 
são de fagulhas, suscetíveis de provocar incêndio nas florestas. 

VALOR EM UPFMG: de 5 a 250. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - reparação ambiental. 

NÚMERO DE ORDEM: 15. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: soltar animais ou não tomar precau-
ções necessárias para que o animal dc sua propriedade não pene- 
tre em florestas sujeitas a regime especial. 

VALOR EM UPFMG: de 5 a 250. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão de animais 
- pagamento das despesas decorrentes da guar-

da dos animais 
- reparação ambiental. 

NÚMERO DE ORDEM: 16. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: matar, lesar ou maltratar, por qual-
quer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públi- 
cos em propriedade privada alheia ou árvore imune de corte. 

VALOR EM UPFMG: de 1 a 25. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão do objeto/equipamento 
- reparação ambiental. 

NÚMERO DE ORDEM: 17. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: desrespeitar as normas e regulamentos 
das unidades dc conservação. 

VALOR EM UPFMG: de 5 a 100. 

INCIDÊNCLAINATUREZA/GRAU: - por dano. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - reparação ambiental. 

NÚMERO DE ORDEM: 18. 
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ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: iniciar atividades sem o prévio re-
gistro obrigatório previsto no art. 18. 

VALOR EM UPFMG: de 1 a 50. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - interdição ou embargo das atividades 
- apreensão de produto e subprodutos flores- 

tais. 

NÚMERO DE ORDEM: 19. 

F.SPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: deixar de renovar o registra ;  a cada 
12 meses. 

VALOR EM UPFMG: dc 1 a 25. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - embargo das atividades até regularização. 

NÚMERO DE ORDEM: 20. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: da utilização de documento ou licença 
expedida pelo órgão competente: 

A- Uso indevido 
VALOR EM UPF'MG: de 5 a 50. 
INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por unidade. 
OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão do produto/documento. 

B- Preenchimento indevido 
VALOR EM UPFMG: de 1 a 25. 
INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por unidade. 
OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão do produto/documento. 

C- Omissão de dados 
VALOR EM UPFMG: de 1 a 25. 
INCIDÈNCIA/NATI JREZ A/GR Al J: - por unidade. 
OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão do produto/documento. 

D- Campo cm branco 
VALOR EM UPFMG: de 1 a 25. 
INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por unidade. 
OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão do produto/documento. 

E- Produto diferente do declarado 
VALOR EM UPFMG: de 5 a 50. 
INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por unidade. 
OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão do produto/documento 

L. 
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F- Número de autorização de desmate improcedente 
VALOR EM UPFMG: de 25 a 200. 
INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por unidade. 
OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão do produto/documento. 

O- Em área diferente da autorizada 
VALOR EM UPFMG: de 25 a 250. 
INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por hectare ou fração. 
OUTRAS COMINAÇÕES: - embargo das atividades 

- apreensão, do produto de exploração 
- reparação ambiental. 

H- Falta do documento na exploração 
VALOR EM UPFMG: de 5 a 500. 
INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por hectare ou fração. 
OUTRAS COMINAÇÕES: - embargo das atividades 

- apreensão do produto 

I- Falta do documento no transporte, armazenamento e consumo 
VALOR EM UPFMG: de 1 a 50. 
OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão do produto 

- reposição florestal. 

NÚMERO DE ORDEM: 21. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: falsificar documento ou licença expe-
dida pelo órgão competente. 

VALOR EM UPFMG: de 50 a 500. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão do produto/documento 
- embargo das atividades 
- reparação ambiental. 

NÚMERO DE ORDEM: 22. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: extraviar 1" via do documento ou li- 
cença expedida pelo órgão competente. 

VALOR EM UPFMG: de 1 a 5. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por documento ou licença. 

NÚMERO DE ORDEM: 23. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: extraviar todas as vias do documento 
ou licença expedida pelo órgão competente. 
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VALOR EM UPFMG: de 2,5 a 50. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por documento ou licença. 

NÚMERO DE ORDEM: 24. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: rasurar ou adulterar documentos ou 
licença expedida pelo órgão competente. 

VALOR EM UPFMG: de 1 a 5. 

INCIDENCIA/NATI JREZ AJGR AI J: - por documento ou licença 

OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão do produto/documento ou licença. 

NÚMERO DE ORDEM: 25. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: ceder a outrem documento ou licença 
expedida pelo órgão competente. 

VALOR EM UPFMG: de 25 a 50. 

INCIDÊNCIA/NA'IUREZA/GRAU: - por documento ou licença . . 
OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão do produto/documento ou licença. 

NÚMERO DE ORDEM: 26. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: deixar de promover a baixa no regis-
tro por alteração pertinente no objeto social ou encerramento 
das atividades da pessoa fisica/jtuídica. 

VALOR EM UPFMG: dc 1 a 5. 

NÚMERO DE ORDEM: 27. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: deixar de executar ou executar incor-
retamente as operações previstas nos planos de manejo florestal de rendi-
mento sustentado ou nos projetos dc florestamento ou reflorestamento. 

VALOR EM UPFMG: de 1 a 50. • 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRALI: - por hectare ou fração 
- por árvore. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - embargo das atividades até regulamentação 
- reparação ambiental 
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- replantio das falhas. 

NÚMERO DE ORDEM: 28. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: ultrapassar o volume declarado no re-
gistro e autorizado pelo órgão competente. 

VALOR EM UPFMG: de 1 a 25. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por m3/mdc/st/peças/dúzias. 

NÚMERO DE ORDEM: 29. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: fabricar, vender, transportar, soltar 
balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais for- 
mas de vegetação. 

VALOR EM UPFMG: de 5 a 100. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por unidade. 

OU IRAS COMINAÇÕES: - apreensão dos balões 
- apreensão dos materiais utilizados na fa-

bricação. 

NÚMERO DE ORDEM: 30. 

ESPECIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES: utilizar produtos nocivos ás flo-
restas e outras formas de vegetação e a fauna. 

VALOR EM UPFMG: de 1 a 500. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por hectare ou espécie animal. 

OUTRAS COMINAÇÕES: - apreensão do produto utilizado 
- reparação ambiental. 

NÚMERO DE ORDEM: 31. 

ESPECIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO: cortar, extrair, suprimir ou provocar 
a morte de espécies protegidas por lei. 

VALOR EM UPFMG: de 5 a 100. 

INCIDÊNCIA/NATUREZA/GRAU: - por unidade. 

OU IRAS COMINAÇÕES: - apreensão 
- embargo. 

E 
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Lei 10.583, de 3 de janeiro de 1992 

Dispõe sobre a relação de espécies ameaçadas de 
extinção de que trata o art. 214 da Constituição do 
Estado e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- A lista de espécies ameaçadas de extinção, de que 
trata o art. 214, § 1°, inciso VI, da Constituição do Estado, 
deverá ser elaborada pelo Poder Executivo, com subsídio técnico 
fornecido por entidade de comprovada experiência, com base no 
monitoramento contínuo da dinâmica das populações animais e ve-
getais. 

Art. 2°- Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental 
- COPAM - aprovar e publicar, a cada 3 (três) anos, a lista de 
espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção. 

Parágrafo único- O Conselho Estadual de Politica Ambiental 
- COPAM - poderá, a qualquer momento, e com base em estudos ci-
entíficos, acrescentar novas espécies à lista a que se refere o 
"caput". 

Art. 3°- Compete ao Conselho Estadual de Politica Ambiental 
- COPAM - promover, diretamente ou através de entidade de com-
provada experiência, estudos visando identificar as causas de 
extinção das espécies da flora e da fauna e definir estratégias 
e medidas especiais para a sua proteção. 

Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da liberdade, em Belo Horizonte, aos 03 de 
janeiro de 1992. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 
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Lei 10.595, de 7 de janeiro de 1992 

Proíbe a utilização de mercúrio e cianeto de sódio nas 
atividades de pesquisa mineral, lavra e garimpagem nos 
rios e cursos de água do Estado e dá outras providên-
cias. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- Fica proibida a utilização de mercúrio e cianeto 
de sódio nas atividades de pesquisa mineral, lavra e garimpagem 
no leito e nas margens dos rios e cursos de água do Estado. 

Art. 2°- Fica proibida a utilização de balsa, draga c par 
de bombas nas atividades de exploração de minerais metálicos, 
pedras preciosas e semipreciosas nos rios e cursos de água do 
Estado. 

Parágrafo único- O disposto no artigo não se aplica às ati-
vidades licenciadas pelo órgão ambiental competente e exercidas 
com a observância das normas e padrões oficiais de proteção do 
meio ambiente. 

Art. 3°- Para os efeitos desta Lei, constitui órgão ambien-
tal competente o Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM. 

Art. 4°- O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeira o 
infrator à imediata interdição da atividade, além das penalida-
des previstas na legislação vigente. 

Art. 5°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 07 de 
janeiro de 1992. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 
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Lei 10.627, de 16 de janeiro de 1992 

Dispõe sobre a realização de auditorias ambientais 
e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- Para os efeitos desta Lei, denomina-se auditoria 
ambiental a realização de avaliações e estudos destinados a de-
terminar: 

I- os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de de-
gradação ambiental provocados por atividades de pessoas fisicas 
ou jurídicas; 

II- as condições de operação e de manutenção dos equipa-
mentos e sistemas de controle de poluição; 

III- as medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambi-
ente e proteger a saúde humana; 

IV- a. capacitação dos responsáveis pela operação e manuten-
ção dos sistemas, instalações e equipamentos de proteção do meio 
ambiente e da saúde dos trabalhadores. 

Art. 2°- O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM 
- determinará, quando necessário, a realização de auditorias am- 
bientais ocasionais, estabelecendo diretrizes e prazos específi-
cos. 

Parágrafo único- As auditorias ambientais serão realizadas 
por entidades de comprovada capacitação técnica, às expensas dos 
responsáveis pela poluição e/ou degradação ambiental. 

Ali_ 3°- A omissão ou sonegação de informações relevantes 
por parte das entidades responsáveis pelas auditorias resultarão 
no seu descredenciamento. 

Art. 4°- Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias am-
bientais periódicas, com intervalo máximo de 3 (três) anos, as 
empresas ou atividades de elevado potencial poluidor, entre as 
quais: 

I- as refinarias, oleodutos e terminais de petróleo e seus 
derivados; 
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II as instalações destinadas a estocagem de substâncias 
tóxicas e perigosas; 

Ill- as instalações de processamento e de disposição final 
de resíduos tóxicos ou perigosos; 

IV- as unidades de geração de energia elétrica a partir de 
fontes térmicas e radioativas; 

V- as instalações de tratamento e os sistemas de disposição 
final de esgotos domésticos; 

VI- as indústrias petroquímicas e siderúrgicas; 

VII- as indústrias químicas e metalúrgicas. 

Art. 5°- Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental 
- COPAM - definir as dimensões e características das instalações 
relacionadas no artigo anterior, que poderão ser dispensadas da 
realização de auditorias periódicas em função de seu pequeno 
porte ou de seu reduzido potencial poluidor. 

Art. 6°- As diretrizes para a realização de auditorias am-
bientais deverão incluir, entre outras, avaliações relacionadas 
aos seguintes aspectos: 

I- dinâmica dos processos operacionais do empreendimento, 
com o manejo de seus produtos parciais, finais e dos resíduos em 
geral; 

II- impactos sobre o meio ambiente, provocados pelas ativi-
dades operacionais; 

ta- avaliação de riscos de acidentes c dos planos de con-
tingências para evacuação e proteção dos trabalhadores e da po-
pulação situada na área de influência, quando necessário. 

IV- alternativas tecnológicas disponíveis, inclusive de 
processo industrial e sistemas de monitoramento contínuo, para 
redução dos níveis dc emissão dc poluentes; 

V- saúde dos trabalhadores e da população vizinha. 

Art. 7°- Os documentos relacionados às auditorias ambien-
tais serão acessíveis à consulta pública, preservado o sigilo 
industrial. 

Parágrafo único- A notícia do encaminhamento dos resultados 
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da auditoria ambiental ao órgão governamental responsável será 
objeto de publicação, sob o título de "Auditoria Ambiental", em 
período de grande circulação, com informação sobre o local em 
que os documentos poderão ser consultados. 

Art. 80- A realização de auditorias ambientais não exime as 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou causadoras de 
degradação ambiental do atendimento a outros requisitos da le-
gislação em vigor. 

Art. 9°- Esta Lei será regulamentada no prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, a contar da data de sua publicação. 

Art. 10- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11- Rcvogam-sc as disposiçõcs cm contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de 
janeiro de 1992. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 
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Lei 10.629, de 16 de janeiro de 1992 

Estabelece o conceito de rio de preservação 
permanente de que trata o artigo 250 da 
Constituição do Estado, declara rios de 
preservação permanente e dá outras 
providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- Consideram-se rios de preservação permanente os 
cursos de água ou seus trechos com características excepcionais 
de beleza ou de valores ecológicos, históricos ou turísticos, em 
ambicntcs silvestres naturais ou pouco alterados. 

Art. 2°- A declaração de rios de preservação permanente 
possui os seguintes objetivos: 

I- manter o equilíbrio ecológico e a diversidade biológica 
em ecossistemas aquáticos; 

11- proteger paisagens naturais pouco alteradas, de beleza 
cénica notável; 

BI- favorecer condições para educação ambiental e recrea-
ção em contato com a natureza; 

IV- proporcionar o desenvolvimento de práticas náuticas em 
equilíbrio com a natureza; 

V- favorecer condições para a pesca amadorística e desen-
volver a pesca turística. 

Art. 3°- Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental 
- COPAM - declarar como rios de preservação permanente os cursos 
de água com as características excepcionais previstas nesta Lei, 
classificar as suas águas e definir os seus múltiplos usos. 

Art. 4°- Ficam declarados como rios de preservação perma-
nente o Rio Cipó e seus tributários, afluente do Rio Paraúna, na 
bacia hidrográfica do Rio das Velhas; o Rio São Francisco, no 
trecho entre a barragem hidrelétrica de Três Martas e a Cidade 
de Pirapora; o Rio Pandeiros e o Rio Peruaçu, na bacia hidrográ-
fica do Rio São Francisco. 

#(Artigo alterado pelo art. 1" da Lei 12.016/95) 

r 
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Art. 5°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

MI. 6°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de 
janeiro de 1992. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 

E 
E 

E 
E 

r 

E 
1. 
E 
E 
E 69 



E 
E  

 

r 

 

r, 
E 

E 
E 

Lei 10.793, de 2 de julho de 1992 

Dispõe sobre a proteção de mananciais destinados 
ao abastecimento público no Estado. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1°- Ficam considerados mananciais, para os efeitos 
desta Lei, aqueles situados a montante do ponto de captação pre-
visto ou existente, cujas águas estejam ou venham a estar clas-
sificadas na Classe Especial e na Classe i da Resolução no 20, 
de 18 de junho de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 
CONAMA -, e na Deliberação Normativa n° 10, de 16 de dezembro de 
1986, do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM. 

Art. 2°- Cabe ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM -, através da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAIV1 
providenciar: 

I- (vetado) 
II- (vetado) 
IR- a fiscalização; 
IV- á aplicação das penalidades previstas em lei. 

Art. 3°- Cabe à Companhia de Saneamento do Estado de Minas 
Gerais - COPASA - proceder à análise de que trata o item 5.33.2 
da Portaria n° 443/Fisb, de 3 de outubro de 1978, do Ministério 
da Saúde, com a frequência prevista na alínea "a" do referido 
item. 

Art. 4°- Fica vedada a instalação, nas bacias de manan- 
ciais, dos seguintes projetos ou empreendimentos que comprometam 
os padrões mínimos de qualidade das águas: 

I- indústrias poluentes: 
a)- fecularias; 
b)- desfilarias de álcool; 
c)- metalurás c siderurgias; 
d)- químicas; 
e)- artefatos de amianto; 
f)- matadouros; 
g)- processamento de material radioativo; 
h)- curtumes; 

II- atividade extrativa vegetal ou mineral; 
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III- estabelecimentos hospitalares: 
a)- hospitais; 
b)- sanatórios; 
c)- leprosários; 

1V- cemitérios; 

V- depósito de lixo e aterro sanitário; 

VI- parcelamento dc solo: 
a)- loteamento; 
b)- conjunto habitacional; 

atividade agropecuária intensiva ou hortifrutigranjei- 
ra que envolva a necessidade de aplicação de doses maciças de 
herbicidas, defensivos agrícolas, fertilizantes químicos e pro-
dutos veterinários organotbstorados ou organoclorados; 

VIII- suinocultora intensiva; 

IX- depósito de produtos tóxicos. 

§ 1°- Os sistemas de esgotos não ligados ao sistema público 
deverão ser providos de fossas sépticas, construídas segundo as 
normas técnicas em vigor, com seus efluentes infiltrados no ter-
reno através de poços absorventes ou irrigação subsuperficial, 
assegurando-se a proteção do lençol freático, distando, no míni- 
mo, 100 (cem) metros do manancial, independente da consideração 
dos limites de propriedade. 

§ 2°- Para a proteção sanitária, as dosagens permissíveis 
dos produtos citados no inciso VII deste artigo serão fornecidas 
pela Secretaria de Estado da Saúde. 

§ 3°- Não será permitido, para distribuição de defensivos 
agrícolas e fertilizantes, o uso de aeronaves ou equipamentos 
que utilizem correntes de ar de alta velocidade. 

§ 4°- As quantidades armazenáveis, nas áreas de que trata o 
"caput" deste artigo, de produtos químicos, defensivos agríco-
las, fertilizantes e produtos tóxicos serão determinadas pelos 
órgãos técnicos da Secretaria de Estado da Saúde. 

§ 5°- As instalações destinadas ao confinamento de bovinos 
ou à suinocultora deverão ser providas de sistemas de captação 
de dejetos e efluentes sem comunicação com os mananciais. 

Art. 5°- Na área compreendida pelas bacias de mananciais, o 
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poder público criará incentivos, inclusive fiscais, ao reflores-
tamento com espécies nativas, ao combate à erosão e ao assorea-
mento, à preservação e à recuperação de matas ciliares e vegeta-
ção nativa e à piscicultura. 

Art. 6°- São atividades permissíveis nas bacias de manan-
ciais, ressalvada a competência da União: 

I- o turismo ecológico, excetuado o campismo; 

II- a pesca; 

Til- a atividade agropecuária em escala compatível com pre-
servação ambiental; 

IV- a produção hortifrutigranjcira c agrícola, desde que 
respeitados os limites impostos por esta Lei; 

V- o uso de irrigação, desde que a quantidade de água cap-
tada não implique diminuição significativa da vazão; 

VI- a piscicultura. 

Art. 7°- Os projetos ou empreendimentos previstos no artigo 
4' desta Lei já aprovados e não implantados ou em fase inicial 
de implantação deverão ser adequados ao disposto nesta Lei, sob 
pena de não ser autorizado o seu funcionamento. 

Art. 8°- Deverá ser apresentado ao órgão fiscalizador, no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da vigência desta 
Lei, projeto de adequação às disposições nela contidas dos pro-
jetos ou empreendimentos já implantados ou em fase final de im-
plantação na data da publicação desta Lei. 

§ 1°- Aprovado o projeto de adequação a que se refere este 
artigo, o órgão fiscalizador concederá prazo para sua implanta-
ção, não superior a 12 (doze) meses, decorrido o qual estará o 
infrator sujeito às penalidades previstas nesta Lei. 

§ 2°- Rejeitado o projeto dc adequação, o órgão fiscaliza- 
dor concederá prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para 
reapresentação de novo projeto de adequação, que, se novamente 
rejeitado, sujeitará o infrator às penalidades previstas nesta 
Lei. 

Art. 9°- (Vetado). 

Parágrafo único- Ocorrendo infração ao disposto no artigo 
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4° desta Lei, a Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM 
conjunto com o poder público e a Companhia de Saneamento do Es-
tado de Minas Gerais - COPASA -, proporá soluções para normali-
zar ou remover as fontes de poluição ou degradação ambiental, às 
quais se sujeitará o infrator. 

Art. 10- O descumprimento das medidas necessárias à preser- 
vação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela de- 

r gradação ambiental na bacia de manancial sujeitará o infrator,  
além das penalidades previstas nas legislações federal, estadual 
e municipal, às seguintes penalidades: 

t
r 

I- a partir da data da autuação ou do término dos prazos 
previstos no artigo 8 0  desta Lei sem a adequação às normas nela r- contidas, multa diária no valor correspondente a, no mínimo, 10 
(dcz) c, no máximo, 1.000 (mil) Unidade Padrão Fiscal do Estado 
de Minas Gerais - UPFIVIG - agravada em caso de reincidência, en- r- quanto perdurar a infração; 

II- perda ou restrição dos incentivos ou beneficios fiscais 
concedidos pelo poder público; 

IQ- suspensão das atividades. 

§ 1°- As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas 
isolada ou cumulativamente. 

§ 2°- O agente causador de poluição ou degradação ambiental 
fica obrigado a indenizar ou a reparar os danos causados ao meio 
ambiente, independente da aplicação das penalidades previstas 
neste artigo. 

Art. 11- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

k
r 	Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácid da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 02 de 

E 
	julho de 1992. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 
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Lei 10.889, de 8 de outubro de 1992 

Regulamenta o artigo 214, § 1°, inciso I, 
da Constituição do Estado. 

r , O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

r 
Art. 1°- O Poder Executivo, através da Secretaria dc Estado 

da Educação, promoverá, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 
publicação desta Lei, os meios necessários à especialização de 
professores em Educação Ambiental, em número suficiente, de for-
ma que cada escola do Estado tenha coordenador de programas de 
ensino e de atividades daquela disciplina. 

Art. 2°- A Secretaria de Estado da Educação e a Fundação 
Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, ouvidos os demais órgãos en-
volvidos na questão ambiental do Estado, elaborarão o cutriculo 
mínimo necessário à capacitação dos professores-coordenadores de 
programas de ensino e de atividades de educação ambiental nas 

► . escolas de nível fundamental e de nível médio. 
r 

§ 1°- O currículo de que trata este artigo será submetido à 
aprovação do Conselho Estadual de Educação e do Conselho Esta-
dual de Política Ambiental - COPAM. 

§ 2°- Na elaboração do currículo levar-se-á em conta que ao 
professor-coordenador cabe: 

I- propor eixos temáticos e módulos interdisciplinares de 
ensino que entrelacem as atividades das várias disciplinas, no 
que couber, com a questão ambiental; 

II- incentivar e apoiar os programas de educação ambiental 
da escola, como coordenador de recursos didáticos e consultor a 
serviço das várias disciplinas; 

III- discutir com a administração da escola e com os pro-
fcssorcs os programas de ensino c as atividadcs práticas dc edu-
cação ambiental a serem implementadas pelo conjunto da escola, 
selecionando-os, democraticamente, com a anuência do corpo do-
cente; 

IV- avaliar o resultado das experiências de educação ambi-
ental, sempre em sintonia com o corpo administrativo e de pro-
fessores. 
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Art. 3°- O curso de capacitação para o professor-coordena-
dor terá duração mínima de 190 (cento e noventa) horas-aula e 
será oferecido por instituição de ensino superior, no período de 
férias escolares, obedecido o currículo mínimo aprovado pelo 
Conselho Estadual de Educação e pelo Conselho Estadual de Polí-
tica Ambiental - COPAM. 

Parágrafo único- O curso de que trata este artigo visa pre-
parar o professor para propor, incentivar, apoiar e coordenar os 
programas interdisciplinares dc ensino e de atividadcs de educa-
ção ambiental dentro das unidades escolares, não o habilitando a 
ministrar a disciplina Educação Ambiental. 

Art. 4"- As unidades escolares estabelecerão, no seu plano 
anual de trabalho, número de horas suficientes para a discussão 
c a programação das atividades dc educação ambiental a serem 
realizadas pelo conjunto da escola. 

Art. 5°- Os programas de ensino e as atividades de educação 
ambiental deverão enfatizar a observação direta da natureza, o 
estudo do meio, a pesquisa de campo e as experiências práticas 
que induzam o aluno à ação concreta no meio ambiente que lhe é 
próximo. 

§ 1°- Serão promovidas, em sala de aula, pelo professor-co-
ordenador, discussões teóricas acerca dos aspectos ecológicos, 
históricos, políticos, éticos, econômicos e socioculturais da 
questão ambiental. 

§ 20- A administração da escola promoverá os meios e esta-
belecerá o horário para que as atividades extraclasses de que 
trata este artigo possam ser realizadas. 

Art. 6°- Cabe à Secretaria de Estado da Educação e à Funda- 
ção Estadual do Meio Ambiente - FEAM cada uma no seu âmbito 
de atuação, a tarefa de envidar esforços conjuntos para que esta 
Iti seja cumprida. 

Art. 7°-. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, contados da data dc sua publicação. 

Art. 8°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 08 de 
outubro de 1992. 

Hélio Garcia - Governador do Estado. 

75 



r 
t 

1 

E 

4. 

Lei 11.038, de 14 de janeiro de 1993 

Regulamenta a participação de empreendimentos 
potencialmente danosos ao meio ambiente, em 
linhas de crédito ou em programas de finan-
ciamento patrocinados pelo governo do estado. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - O acesso de empreendimentos potencialmente dano-
sos ao meio ambiente a linhas de crédito ou a programas de fi-
nanciamento patrocinados pelo Governo do Estado, por meio do 
sistema financeiro estadual, fica condicionado à apresentação da 
respectiva licença fornecida pelo órgão ambiental competente. 

Parágrafo único - são considerados empreendimentos poten-
cialmente danosos ao meio ambiente aqueles assim definidos pelo 
Decreto n° 21.228, de 10 de março de 1981. 

Art. 2° - Tratando-se de contrato de financiamento mediante 
liberação de parcelas, ficarão estas condicionadas à adimplência 
integral das cláusulas do contrato de financiamento e à compro-
vação, pelo órgão ambiental competente, de que o empreendimento 
atende à legislação ambiental vigente. 

Art. 3° - O autor do dano ao meio ambiente fica sujeito às 
cominações legais cabíveis. 

Art. 4' - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, cm Belo Horizonte, aos 14 dc 
janeiro de 1993. 

Hélio Garcia - Governador do Estado 
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Lei 11.337, de 21 de dezembro de 1993 

Dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos 
valores dos vencimentos dos servidores do Institu- 
to Estadual de Florestas - IEF -, do instituto Mi- 
neiro de Agropecuária - IMA, da Fundação Rural Mi-
neira - Colonização e Desenvolvimento Agrário - 
Rurahninas - e dá outras providências. 

Art. 13 - O artigo 26 da Lei n" 10.561, de 27 de dezembro 
de 1991, fica acrescido do seguinte § 4°: 

"Art. 26 - 	  

§ 4° - O pedido de reconsideração de que trata o parágrafo 
anterior, em caso de penalidade prevista no inciso I do artigo 
25 desta Lei, será dirigido ao Conselho de Administração da au- 
tarquia e somente será examinado se instruído com o comprovante 
de recolhimento do depósito prévio, correspondente ao valor da 
multa aplicada, observado o disposto no § 3° do artigo ante-
rior." 

Art. 15 - O inciso II do artigo 12 da Lei n° 10.312, de 12 
de novembro de 1990, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 12 - 	  

II - multa de 1 (uma) até 500 (quinhentas) UPFIVIGs„ agravada 
no caso de reincidência específica, na forma do regulamento." 

Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário, em espe-
cial o artigo 30 e seu parágrafo único da Lei n° 10.561, de 27 
de dezembro de 1991. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 21 de 
dezembro de 1993. 

Hélio Garcia - Governador do Estado 
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Lei 11.398, de 6 de janeiro de 1994 

Cria o Fundo Pró-Floresta e dá outras 
providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica criado o Fundo Pró-Floresta, destinado a 
favorecer o desenvolvimento da atividade florestal no Estado, 
por meio de financiamentos que visem promover a produção de 
matéria-prima vegetal para uso industrial e doméstico e a 
preservação do meio ambiente. 

§ 1° - O fundo previsto neste artigo incorporará a subconta 
Pró-Floresta do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social - 
FUNDES -, aberta na forma da Lei n° 8.402, de 6 de julho de 
1983. 

§ 2° - Os recursos do fundo serão destinados à implantação 
do Programa Pró-Floresta. 

Art. 2° - Poderão ser beneficiários de operações de 
financiamento com recursos do Fundo Pró-Floresta: 

I - as empresas industriais consumidoras de matéria-prima 
de origem florestal; 

II - as empresas florestais vinculadas a empresas 
industriais consumidoras de matéria-prima florestal; 

m - as empresas industriais ou florestais que desenvolvam 
programas de fomento florestal destinados à produção de matéria-
prima para uso industrial. 

Art. 3" - São recursos do Fundo Pró-Floresta: 

I - os dc dotações consignadas no orçamento do Estado e os 
de créditos adicionais; 

II - os provenientes de operações de crédito interno e 
externo de que o Estado seja mutuário; 

ER - os decorrentes do Contrato de Empréstimo n° 2.895-BR, 
firmado entre o Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento - BIRD - e o Estado de Minas Gerais; 



IV - os retornos, relativos a principal e encargos, de 
financiamentos concedidos pelo fundo; 

V - os resultantes das aplicações financeiras das 
disponibilidades temporárias; 

VI - outros recursos. 

Parágrafo único - Ô fundo transferirá ao Tesouro Estadual 
recursos para pagamento de serviço e amortização de dívidas 
contraídas pelo Estado em operações de crédito destinadas ao 
fundo, na forma e nas condições regulamentadas pelo Poder 
Executivo. 

Art. 4° - O Fundo Pró-Floresta, dc natureza e individuação 
contábeis, será rotativo, e seus recursos serão aplicados sob a 
forma de financiamentos reembolsáveis, sem prejuízo do disposto 
no parágrafo único do att. 3°. 

Parágrafo único - O prazo para fins de concessão , de 
financiamento será de 12 (doze) anos contados da data da 
vigência desta lei, podendo o Poder Executivo propor a sua 
prorrogação, observada a avaliação de desempenho do fundo. 

Art. 5° - Os financiamentos do Fundo Pró-Floresta estão 
sujeitos às seguintes condições: 

I - o valor do financiamento não poderá ultrapassar os 
limites estabelecidos nos programas sustentados pelo fundo, nem 
exceder a 80% (oitenta por cento) do valor dos investimentos 
globais programados para cada projeto, os quais, excluído o 
custo da terra, abrangerão os custos do primeiro ano de 
implantação, os de manutenção das atividades previstas para os 3 
(três) anos subsequentes e a comissão de fiscalização dos 
projetos; 

II - caberá ao beneficiário prover os recursos 
correspondentes à parte não financiada dos investimentos de que 
trata o inciso anterior; 

BI - os financiamentos para implantação de florestas terão 
prazo total de até 14 (quatorze) anos, incluído o de carência, 
que será de até 7 (sete) anos; 

IV - os financiamentos para projetos de carvoejamento terão 
prazo de até 4 (quatro) anos, incluído o de carência, que será 
de até 1 (um) ano; 
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V - o reajuste monetário será integral, na forma definida 
pelo Poder Executivo; 

VI - os juros serão previamente definidos pelo Grupo 
Coordenador, para vigência no semestre subsequente, incidirão 
sobre o saldo devedor reajustado e serão cobrados semestralmente 
durante o período de carência e juntamente com a parcela do 
principal, no período de amortização; 

VII - a remuneração do agente financeiro, incluída na taxa 
de juros, será de, no máximo, 3% a.a. (três por cento ao ano), a 
título de del-credere, e incidirá sobre o saldo devedor 
reajustado; 

VIII - a amortização do principal scrá mensal, a partir do 
término da carência; 

IX - as garantias serão as definidas pelo agente 
financeiro, em cada financiamento. 

Art. 6° - O Fundo Pró-Floresta terá como gestora a 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e como 
agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
S.A. 

Parágrafo único - A fiscalização dos projetos financiados 
com recursos do fundo será realizada pelo Instituto Estadual de 
Florestas - IEF. 

Art. 7° - Cabe à Secretaria de Estado da Fazenda a 
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do Fundo 
Pró-Floresta, especialmente no que se refere à: 

I - elaboração do cronograma financeiro da receita e da 
despesa; 

II - elaboração da proposta orçamentária do fundo, 

III - definição sobre a aplicação das disponibilidades 
transitórias de caixa do fundo. 

Parágrafo único - Compete também à Secretaria de Estado da 
Fazenda a análise das prestações de contas e dos demonstrativos 
financeiros do agente financeiro do fundo. 

Art. 8° - Integram o Grupo Coordenador representantes dos 
seguintes órgãos e entidades: 
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I - Secretaria de Estado da Fazenda; 

II - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação 
Geral; 

lI1 - Instituto Estadual de florestas - IEF -; 

TV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. 

Parágafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das 
atribuições definidas no art. 4°, inciso BI, da Lei 
Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar o plano de 
aplicação dos recursos, conforme as diretrizes estabelecidas nos 
planos de ação do Governo, acompanhar a sua execução e decidir 
sobre novos programas a serem implementados com recursos do 
fluido. 

Art. 	- Os demonstrativos financeiros do Fundo Pró- 
Floresta obedecerão ao disposto na Lei. Federal n° 4.320, de 17 
de março de 1964, e nas normas gerais e específicas do Tribunal 
de Contas do Estado. 

Parágrafo futico - O agente financeiro e a gestora obrigam-
se a apresentar relatórios específicos na forma solicitada pela 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

Art. 10 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo 
Pró-Floresta. 

Art. 11 - No exercício de 1993, as despesas do Fundo Pró-
Floresta correrão pela dotação orçamentária n° 
1915.04171042.086-4313-42. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 
1994, observado o disposto no artigo anterior. 

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de 
janeiro de 1994. 

Hélio Garcia - Governador do Estado 
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Lei 11.399, de 6 de janeiro de 1994 

Cria o Fundo de Saneamento Ambiental das 
Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM-
e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica criado o Fundo de Saneamento Ambiental das 
Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, destinado 
à implantação do Programa de Saneamento Ambiental das Bacias dos 
Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, dc que trata o art. 3°, inciso I, da Lei n° 10.890, 
de 22 de outubro de 1992. 

Art. 2° - Poderão ser beneficiários de operações de 
financiamento com recursos do Fundo de Saneamento Ambiental 
das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM: 

1 - o Município de Belo Horizonte; 

II - o Município de Contagem; 

DI - a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-
MG. 

Art. 3° - O Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos 
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - poderá celebrar contrato ou 
flanar convênio para a realização das ações previstas no 
componente ambiental do programa referido no art. 1°. 

Art. 4° - São recursos do Fundo de Saneamento Ambiental 
das Bacias Jus Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM: 

1 - as dotações consignadas no orçamento do Estado ou em 
créditos adicionais; 

II - os provenientes de operações de crédito interno ou 
externo de que o Estado seja mutuário; 

III - os resultantes de aplicações financeiras das 
disponibilidades temporárias; 

IV - outros recursos. 
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Parágrafo único - A integralização inicial do fundo será 
feita com recursos originários do Contrato de Empréstimo n° 
3554-BR, firmado entre o Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento e o Estado de Minas Gerais em 1° de fevereiro de 
1993. 

Ml. 5° - Os retornos, relativos a principal e a encargos, 
de financiamentos concedidos pelo fundo criado por esta lei 
serão incorporados ao Fundo de Desenvolvimento Urbano - 
FUNDEURB. 

An. 6° - O Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos 
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, de natureza e individuação 
contábeis, operará mediante a aplicação de recursos sob a forma 
de financiamentos reembolsáveis, sem prejuízo do disposto no 
parágrafo único do art. 4°. 

Parágrafo único - O prazo para as concessões de 
financiamento será de 5 (cinco) anos contados da data da 
vigência desta lei. 

"Artigo alterado pelo art. 16 da Lei 11.511/94) 

Art. 7° - O financiamento com recursos do Fundo dc 
Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça -
PROSAM - será concedido com a observância das seguintes 
condições gerais: 

I - contrapartida do beneficiário de acordo com o 
estabelecido no Contrato dc Empréstimo n° 3554-BR, firmado cntrc 
o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e o 
Estado de Minas Gerais; 

II - prazo de carência de até 5 (cinco) anos, não podendo 
exceder o prazo de execução do projeto financiado; 

III - prazo de amortização de até 10 (dez) anos, limitado 
ao prazo requerido para a recuperação do investimento; 

IV - reajuste monetário na forma definida pelo Poder 
Executivo; 

V - taxa de juros definida pelo Conselho Diretor do Fundo, 
com a observância dos percentuais estabelecidos no contrato de 
financiamento mencionado no parágrafo único do art. 4°, 
acrescidos da remuneração do agente financeiro; 

VI - comissão do agente financeiro, incluída na taxa de 
juros, de, no máximo, 2% a.a. (dois por cento ao ano), a título 
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de remuneração por serviços prestados, incidente sobre o saldo 
devedor reajustado; 

VII - garantias definidas pelo agente financeiro. 

Art. 8° - O Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos 
Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - tem como gestor e agente 
financeiro o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. 

Parágrafo único - O Banco dc Desenvolvimento de Minas 
Gerais S.A. atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais 
para a contratação de operações de financiamento com recursos do 
fundo e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos, 
devendo, para tanto, recorrer às medidas administrativas e 
judiciais necessárias. 

Art. 9° - Incumbe à Secretaria de Estado da Fazenda a 
supervisão financeira do gestor e do agente financeiro do fundo, 
especialmente no que se refere a: 

I - elaboração do cronograma financeiro da receita e da 
despesa; 

II - elaboração da proposta orçamentária do fiando; 

IR - definição sobre a aplicação das disponibilidades 
transitórias de caixa do fundo. 

Parágrafo único - Cabe também à Secretaria de Estado da 
Fazenda a análise da prestação de contas e dos demonstrativos 
financeiros do agente financeiro do fundo. 

Art. 10 - As funções do Grupo Coordenador do Fundo de 
Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça -
PROSAM - serão exercidas por um Conselho Diretor composto dos 
seguintes membros: 

I - o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 

II - o Secretário dc Estado da Fazenda; 

BI - o Secretário de Estado de Transportes e Obras 
Públicas; 

IV - o Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais S.A.; 

V - o Prefeito Municipal de Belo Horizonte; 

84 



VI - o Prefeito Municipal de Contagem. 

§ 1° - O Conselho Diretor será presidido pelo Secretário de 
Estado titular da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, que funcionará como Secretaria Executiva do 
Conselho, com atribuições definidas em decreto. 

§ 2° - Os membros do Conselho Diretor poderão designar, 
para o caso de ausência ou impedimento, substitutos eventuais. 

§ 3° - Compete ao Conselho Diretor, além das atribuições 
definidas no art. 4°, inciso 111, da Lei Complementar n° 27, de 
18 de janeiro de 1993: 

I - aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme 
diretrizes estabelecidas nos planos de ação do Governo; 

II - acompanhar sua execução. 

Art. 11 - Os demonstrativos financeiros, bem como a 
prestação de contas do Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias 
dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM - obedecerão ao disposto 
na. Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e nas normas 
gerais e específicas do Tribunal de Contas do Estado. 

Parágrafo único - O agente financeiro e o gestor do fundo 
obrigam-se a apresentar relatórios específicos, na forma 
solicitada pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Art. 1.2 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo 
de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça 
- PROSAM. 

Art. 13 - No exercício de 1993, as despesas do Fundo de 
Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça -
PROSAM - correrão pela dotação orçamentária n° 
1915.10091832.347-4313. 

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data dc sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 
1994, observado o disposto no artigo anterior. 

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 6 de 
janeiro de 1994. 

Hélio Garcia - Governador do Estado 
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Lei 11.504, de 20 de junho de 1994 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos 
Hídricos e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° - A Política Estadual de Recursos Hídricos -PERH - 
visa a assegurar o controle do uso da água e de sua utilização, 

r 

	

	
em quantidade, qualidade e regime satisfatórios, por seus 
usuários atuais e futuros. 

Art. 2° - A execução da PERH, disciplinada pela presente 
lei e condicionada aos princípios constitucionais, deverá 
observar: 

r 	I - o direito de todos de acesso aos recursos hídricos, com 
prioridade para o abastecimento público e a manutenção dos 
ecossistemas; 

II - o gerenciamento integrado, com vistas ao uso múltiplo 
dos recursos hídricos; 

III - o reconhecimento dos recursos hídricos como bem 
natural de valor ecológico, social e econômico, cuja utilização 
deve ser orientada pelos princípios do desenvolvimento 
sustentável; 

IV - a adoção da bacia hidrográfica como unidade fisico-
territorial dc planejamento c gerenciamento; 

V - a cobrança pela utilização dos recursos hídricos em 
função das disponibilidades e peculiaridades das respectivas 
bacias hidrográficas; 

VI - a prevenção de efeitos adversos da poluição, das 
inundações e da erosão do solo; 

VII - a compensação ao município afetado por inundação 
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causada por implantação de reservatório ou por restrição 
decorrente de lei ou outorga relacionada com os recursos 

E hídricos; 

VIII - a compatibilização do gerenciamento dos recursos 
hídricos com o desenvolvimento regional e com a proteção do meio 

1 I, 	 ambiente; 

IX - o reconhecimento da unidade do ciclo hidrológico em 
suas três fases: superficial, subterrânea e meteórica. 

r•-• 	 SEÇÃO II 
. 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

Art. 3° - O Estado assegurará, por intermédio do Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH -, os 
recursos financeiros e institucionais necessários ao atendimento 
do disposto na Constituição Estadual, especialmente para: 

I - programas permanentes de proteção, melhoria e 
recuperação das disponibilidades hídricas superficiais e 
subterrâneas; 

II - programas permanentes de proteção das águas 
superficiais e subterrâneas contra a poluição; 

- medidas que garantam o uso múltiplo racional dos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, das nascentes e 
ressurgências e das áreas úmidas adjacentes, protegendo-os 
contra a superexplotação e outras ações que possam comprometer 
a perenidade das águas; 

IV - diagnóstico e proteção especial das áreas relevantes 
para as recargas e descargas dos aquíferos; 

V - prevenção da erosão do solo nas áreas urbanas e 
rurais, com vistas à proteção contra a poluição e o 
assoreamento dos corpos de água; 

VI - defesa contra eventos hidrológicos críticos, que 
ofereçam riscos à saúde e à segurança pública ou provoquem 
prejuízos económicos e sociais; 

VII - instituição de sistema estadual de rios de 
preservação permanente, com vistas à conservação dos 
ecossistemas aquáticos, ao lazer e à recreação das populações; 
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• 	VAI - conscientização da população acerca da necessidade 
da utilização múltipla racional e da proteção dos recursos 
hídricos; 

EX - realização de outorgas, re gistros, acompanhamento e 
fiscalização das concessões de direito de pesquisa e de 
explotação de recursos hídricos. 

Art. 4° - O Estado desenvolverá programas que objetivem o 
uso múltiplo dos reservatórios c o desenvolvimento regional nos 
municípios que: 

- tenham área inundada por reservatório ou sofram os 
impactos ambientais resultantes de sua implantação; 

II - sofram restrição decorrente dc lei de proteção dc 
recursos hídricos; 

lII - sofram restrição decorrente da implantação de área de 
proteção ambiental que vise a proteger recursos hídricos. 

§ 1° - Para a realização dos objetivos de que trata o 
artigo, o Estado incentivará a formação de consórcios entre os 
municípios. 

§ 2° - Parte da compensação financeira destinada ao Estado 
em decorrência da explotação dos recursos hídricos ou pelo 
impedimento de seu uso será aplicada, prioritariamente, nos 
programas mencionados no "caput" deste artigo, nas condições 
estabelecidas em regulamento. 

§ 3° - Vetado. 

Art. 5° - O Estado promoverá o planejamento dc ações 
integradas nas bacias hidrográficas, com vistas ao tratamento 
de efluentes e de esgotos urbanos, industriais e outros, antes 
do lançamento nos corpos receptores. 

Parágrafo único - Para atender ao disposto no artigo, serão 
utilizados os meios financeiros c institucionais previstos nesta 
lei e em seu regulamento. 

Art. 6° - O Estado realizará, em conjunto com os 
municípios, mediante convênios de cooperação mútua e de 
assistência técnica e econômico-financeira, programas que visem: 

1- à manutenção do uso sustentável dos recursos hídricos, 
por meio da perenização dos cursos de água; 
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II - à racionalização do uso múltiplo dos recursos 
hídricos; 

III - ao controle e à prevenção de inundações e da erosão, 
especialmente em áreas urbanas; 

IV - à implantação, à conservação e à recuperação de matas 
ciliares; 

V - ao zoneamento de áreas inundáveis, em que se 
estabelecerão as restrições de uso; 

VI - ao tratamento de águas residuárias, em especial dos 
esgotos urbanos domésticos; 

VII - à implantação de sistemas de alerta e de defesa 
civil, para garantir a segurança c a saúde pública, cm eventos 
hidrológicos indesejáveis; 

VIII - à instituição de áreas de proteção e conservação dos 
recursos hídricos, principalmente daqueles utilizáveis para 
abastecimento das populações; 

IX - à manutenção da capacidade de infiltração do solo. 
Art. 7° - O Estado se articulará com a União, os outros 

Estados e os municípios, respeitadas as disposiçÕes 
constitucionais, com vistas ao aproveitamento, ao controle e ao 
monitoramento dos recursos hídricos em seu território. 

§ 1° - Para o cumprimento dos objetivos previstos no 
"caput" deste artigo, serão considerados: 

I - a utilização múltipla e sustentável dos recursos 
hídricos, em especial para fins de abastecimento público, 
geração de energia elétrica, irrigação, navegação, pesca, 
piscicultura, turismo, recreação, esporte e lazer; 

il - a proteção dos ecossistemas, da paisagem, da flora e 
da fauna aquática; 

TII - o controle dc cheias, a prevenção dc inundações, a 
drenagem e a correta utilização das várzeas, veredas e outras 
áreas de immdação; 

IV - a proteção e o controle das áreas de recarga, 
descarga e captação dos recursos hídricos subterrâneos. 

§ 2° - O Estado poderá celebrar convênios com as demais 
unidades da Federação, a fim de disciplinar a utilização dos 
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recursos Iúdficos compartilhados. 

SEÇÃO III 

DOS INSTRUMENTOS 

Art. 8° - São instrumentos da Política Estadual de Recursos 
Hídricos: 

I - o Plano Estadual dc Recursos Hídricos; 

II - a outorga de direito de uso das águas; 

M - a cobrança e a compensação financeira pela explotação 
e restrição do uso dos recursos hídricos; 

IV - o rateio de custo das obras de aproveitamento múltiplo 
entre os usuários setoriais; 

V - as penalidades. 

SUBSEÇÃO I 

DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 9° - O Estado elaborará, quadrienalmente, com base 
nos planejamentos efetuados nas bacias hidrográficas, o Plano 
Estadual de Recursos Hídricos, que conterá o seguinte: 

I - objetivos a serem alcançados; 

II - diretrizes e critérios para o gerenciamento de 
recursos hídricos; 

lII - indicação de alternativas de aproveitamento e 
controle de recursos hídricos; 

IV - programação de investimentos em obras e em outras 
ações relativas à utilização, à recuperação, à conservação e à 
proteção dos rccursos hídricos; 

V - programas de desenvolvimento institucional, tecnológico 
e gerencial, de valorização profissional e de comunicação 
social, no campo dos recursos hídricos. 

§ 1° - O plano de que trata este artigo será elaborado em 
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e o 
Plano Plurianual de Ação Governamental; 
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§ 	- O Plano Estadual de Recursos Hídricos deverá ser 
atualizado durante o período de sua vigência, ficando o Poder 
Executivo obrigado a publicar, anualmente, relatório sobre a 
situação dos recursos hídricos no Estado. 

Art. 10 - O anteprojeto de lei do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos será aprovado pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - CERH-MG - e encaminhado, na forma de projeto 
de lei, à Assembléia Legislativa pelo Governador do Estado , até 
o final do primeiro ano de mandato. 

§ 1° - As diretrizes e a previsão dos recursos fmanceiros 
para a elaboração e a implantação do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos deverão constar nas leis relativas ao plano plurianual, 
às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual do Estado. 

§ 2° - O Plano Estadual de Recursos Hídricos conterá a 
divisão hidrográfica do Estado, na qual se caracterizará cada 
bacia hidrográfica utilizada para o gerenciamento 
descentralizado dos recursos hídricos. 

SUBSEÇÃO II 

DA OUTORGA DE DIREITO DE USO 

Art. 11 - Vetado. 

Parágrafo único - Vetado. 

SUBSEÇÃO RI 

DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 12 - Vetado. 

§ 1° - Vetado. 

§ 2° - Vetado. 

Art. 13 - A cobrança pelo uso das águas prevista no artigo 
anterior será implantada de forma gradativa e não recairá sobre 
os usos considerados insignificantes nos termos do regulamento. 

Art. 14 - Os recursos financeiros obtidos com a cobrança 
prevista no art. 12 serão aplicados no controle, na proteção, na 
conservação e no desenvolvimento dos recursos hídricos, conforme 
programação aprovada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica em que 
forem arrecadados. 
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SUBSEÇÃO IV 

DO RATEIO DE CUSTO DAS OBRAS 

Art. 15 - As obras de uso múltiplo de recursos hídricos, de 
interesse comum ou coletivo, terão seus custos rateados entre os 
órgãos e as entidades executoras, na forma estabelecida pelo 
CERH-MG. 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 
HÍDRICOS 

Art. 16 - O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos - SEGRH-MG - tem por objetivo assegurar, nos termos da 
Constituição do Estado, a execução da PERH. 

Art. 17 - Compõem o SEGRH-MG: 

I - o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG 

II - a Secretaria Executiva; 

BI - os Comitês de Bacia Hidrográfica; 

IV - as Agências de Bacia Hidrográfica; 

Art. 18 - Compete ao CERH-MG: 

I - propor o Plano Estadual de Recursos Hídricos, na forma 
do art. 9° desta lei; 

II - decidir os conflitos entre Comitês de Bacia 
Hidrográfica; 

BI - atuar como instância de recurso nas decisões dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica; 

IV - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de 
recursos hídricos que extrapolem o âmbito de um Comitê de Bacia 
Hidrográfica; 

V - estabelecer os critérios e as normas sobre cobrança de 
uso das águas; 

VI - estabelecer o rateio de custos de usos múltiplos dos 
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recursos hídricos; 

VII - propor a criação de Comitês de Bacia Hidrográfica, a 
partir de solicitação de usuários e entidades da sociedade 
civil; 

VIII - exercer outras funções, conforme o regulamento desta 

IX - Vetado. 

Parágrafo único - A Presidência do CERH-MG será exercida 
pelo titular da secretaria de Estado a que estiver afeta a PERH. 

Art. 19 - O CERH-MG terá caráter deliberativo e competência 
normativa c scrá composto por: 

I - representantes do poder público, de forma paritária 
entre o Estado e os Municípios; 

II - representantes dos usuários e de entidades da 
sociedade civil ligadas aos recursos hídrico; de forma 
paritária com o poder público. 

Art. 20 - Vetado. 

Art. 21 - Os Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos 
deliberativos e com competência normativa, terão, no âmbito das 
respectivas bacias hidrográficas, as seguintes atribuições: 

I - propor planos e programas para utilização dos recursos 
hídricos; 

II - decidir os conflitos entre usuários, atuando como 
primeira instância de decisão; 

ITI - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de 
recursos hídricos; 

IV - cstabcicccr critérios c normas sobre a cobrança dc uso 
das águas; 

V - estabelecer o rateio de custos de uso múltiplo dos 
recursos hídricos; 

VI - criar subcomitês de bacia hidrográfica, a partir de 
propostas de usuários e de entidades da sociedade civil; 
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VII - exercer outras funções, conforme o regulamento desta 
lei. 

Art. 22 - Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão compostos 
por: 

- representantes do poder público, de forma paritária 
entre o Estado e os municípios que integram a bacia 
hidrográfica; 

II - representantes de usuários e de entidades da sociedade 
civil ligadas aos recursos hídricos, com sede na bacia 
hidrográfica, de forma paritária com o poder público; 

Art. 23 - As Agências de Bacia Hidrográfica atuarão como 
órgãos executivos de apoio aos respectivos Comitês dc Bacia 
Hidrográfica e responderão pelo suporte administrativo, técnico 
e financeiro, inclusive pela cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na sua área de abrangência. 

Parágrafo único - A criação de Agência de Bacia 
Hidrográfica se dará a partir da aprovação, pelo Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos, de proposta elaborada pelo 
respectivo Comitê de Bacia. Hidrográfica. 

Art. 24 - Será incentivada a organização de associações de 
usuários, como entidades auxiliares no gerenciamento dos 
recursos hídricos ou na implantação, na operação e na manutenção 
de obras e serviços com eles relacionados. 

CAPÍTULO III 

DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES 

Art. 25 - Constituem inflações às normas de utilização dos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos do domínio do 
Estado: 

I - utilizar as águas superficiais ou subterrâneas e 
executar obras c serviços, incluídas a perfuração c a explotação 
de poços tubulares profundos, sem a respectiva outorga ou em 
desacordo com os termos desta lei; 

11 - Vetado. 

III- continuar utilizando os recursos hídricos após o 
término do prazo fixado na outorga, sem a devida prorrogação ou 
revalidação desta; 
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IV - utilizar recursos hídricos ou executar obras ou 
serviços com eles relacionados, em desacordo com as condições 
estabelecidas na outorga; 

V - fraudar a medição dos volumes de água captados ou 
declarar valores diferentes dos medidos; 

VI - contrariar as disposições desta lei, de seu 
regulamento e de outros atos de caráter administrativo, 
incluídas as instruções dos órgãos que compõem o SEGRH-MG e os 
procedimentos por eles determinados. 

Art. 26 - As infrações às disposições desta lei e das 
normas dela decorrentes serão classificadas em leves, moderadas, 
graves e gravíssimas. 

Art. 27 - As penalidades às quais o infrator está sujeito 
são as seguintes: 

I - advertência escrita, na qual será estabelecido prazo 
para a correção da irregularidade; 

II - multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da 
infração e aplicada com a seguinte gradação: 

a) de 5 (cinco) a 45 (quarenta e cinco) vezes o valor 
nominal da UPFMG, em caso de infração leve; 

b) de 46 (quarenta e seis) a 85 (oitenta e cinco) vezes o 
valor nominal da UPFMG, em caso de infração moderada; 

c) de 86 (oitenta e seis) a 145 (cento e quarenta e cinco) 
vezes o valor nominal da UPFMG, em caso de infração grave; 

d) de 146 (cento e quarenta e seis) a 300 (trezentas) vezes 
o valor nominal da UPFMG, em caso de infração gravíssima; 

lII - embargo administrativo, com prazo determinado para 
execução de serviços e obras necessários ao efetivo cumprimento 
de normas referentes ao uso, ao controle, à conservação c à 
proteção dos recursos hídricos; 

IV - embargo administrativo, com revogação de outorga e 
reposição, no prazo determinado, ao seu antigo estado, dos 
recursos lúdricos, leitos, margens ou pontos de extração da 
água, nos termos previstos nos arts. 58 e 59 do Código de Águas, 
ou efetivação das devidas proteções sanitárias nas perfurações 
de poços tubulares profundos para extração de águas 
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§ 1° - A penalidade prevista no inciso II deste artigo 
tl 
	 poderá ser aplicada concomitantemente às dos incisos III e IV. 

§ 2" - A aplicação das penalidades previstas no artigo 
levará em conta: 

I - as circunstâncias atenuantes e as agravantes; 

II - os antecedentes do infrator. 

1. 

E 
r 
1. 

r 

E 

r 

E 
E.  

§ 3° - Nos casos previstos nos incisos 11 e IV do art. 24, 
independentemente da multa, fica o infrator obrigado a ressarcir 
à administração o valor correspondente às despesas por esta 
realizadas para obrigá-lo a regularizar as situações previstas 
naqueles incisos, conforme o disposto nos arts. 53 e 56 e nas 
alíneas a e b do art. 58 do Código de Águas, sem prejuízo das 
demais medidas de responsabilização pelos danos a que der causa. 

§ 4° - Na reincidência, a multa poderá ser aplicada com 
valor correspondente ao dobro do anteriormente cobrado. 

§ 5° - Das decisões caberá recurso à. autoridade 
administrativa competente, nos termos do regulamento desta lei. 

Art. 28 - As normas para aplicação das penalidades serão 
estabelecidas pelo CERH-MG. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 29 - Vetado. 

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20 de 
junho de 1994. 

Hélio Garcia - Governador do Estado 
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Lei 11.511, de 7 de julho de 1994 

Cria Assessoria de Comunicação Social na 
estrutura das Secretarias de Estado e da 
Policia Militar do Estado de Minas Gerais e 
no Gabinete do Vice-Governador do Estado e 
dá outras providências. 

Art. 16 - O artigo 6° da1.ei n° 11.399, de 6 de janeiro de 
1994, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 6° - O Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos 
Ribeirões Ameias e Onça - PROSAN -, de natureza e individuação 
contábeis, operará mediante a aplicação de recursos sob a forma 
de financiamentos reembolsáveis, sem prejuízo do disposto no 
artigo 3° desta Lei.". 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 7 de 
julho de 1994. 

Hélio Garcia - Governador do Estado 

97 

E 



Lei 11.863, de 27 de julho de 1995 

Dispõe sobre a construção de estação 
de piscicultura em represa de usina 
hidrelétrica a ser implantada no Estado. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° - Os projetos de construção de represas de usina 
hidrelétrica com capacidade instalada acima de 250MW (duzentos e 
cinquenta megawatts), a serem implantadas no Estado, deverão 
prever a construção, o desenvolvimento e a manutenção de estação 
de piscicultura. 

Parágrafo único - As usinas hidrelétricas, independentemen- 
te de seu porte, a serem construídas em uma mesma bacia hidro-
gráfica, poderão valer-se de urna mesma estação de piscicultura 
para o repovoamento dos tios. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3' - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de 
julho de 1995. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 12.016, de 15 de dezembro de 1995 

Dá nova redação ao artigo 4° da Lei n° 
10.629, de 16 de janeiro de 1992, que dispõe 
sobre rios de preservação permanente e dá 
outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - O artigo 4° da Lei n° 10.629, de 16 de janeiro de 
1992, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° - Ficam declarados rios de preservação permanente: 

I - o rio Cipó, afluente do rio Paraúba, e seus 
tributários, integrantes da bacia hidrográfica do rio das 
Velhas; 

II - o rio São Francisco, no trecho entre a Barragem 
Hidrelétrica de Três Marias e a cidade de Pirapora; 

III - o rio Pandeiros e o rio Peruaçu, integrantes da bacia 
hidrográfica do rio São Francisco; 

IV - o rio Jequitinhonha e seus afluentes, no trecho entre 
a nascente e a confluência com o tio Tabatitiga." 

Art. 2° - Ficam proibidos no rio de preservação permanente: 

I - a modificação do leito das margens, ressalvada a 
competência da União sobre os rios de seu domínio; 

II - o revolvimento de sedimentos para exploração de 
recursos minerais; 

III - o exercício de atividade que ameace extinguir espécie 
da fauna aquática ou que possa colocar em risco o equilíbrio dos 
ecossistemas; 

IV - a utilização de recursos hídricos ou a execução de 
obras ou serviços com eles relacionados que estejam em desacordo 
com os objetivos de preservação expressos no artigo 2" da Lei n" 
10.629, de 16 de janeiro de 1992. 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de 
dezembro de 1995. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei l 2.265, de 24 de julho de 1996 

Dispõe sobre a politica de proteçã 
à fauna aquática e de desenvolvimen-
to da pesca e da aquicultura no Estado 
e dá outras providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Capítulo I 
Disposição Preliminar • 

Art. 1° - A fauna aquática existente em cursos d'água, 
lagos, reservatórios e demais ambientes naturais ou artificiais 
é bem de interesse comum a todos os habitantes do Estado, 
assegurado o direito à sua exploração, nos termos estabelecidos 
pela legislação em geral e por esta lei em especial. 

Capítulo II 
Da Pesca e da Aquicultura 

Seção I 
Da Pesca 

Art. 2° - Compreende-se por pesca a ação ou o ato tendente 
a capturar ou extrair seres aquáticos, susceptíveis ou não de 
aproveitamento com finalidade econômica ou social. 

Art. 3° - Para os efeitos desta lei, a pesca se classifica 
como: 

1 - científica, quando praticada para fins de pesquisa, por 
técnicos ou cientistas devidamente autorizados; 

II - desportiva, quando praticada na modalidade de competi-
ção promovida por entidade legalmente organizada, com a autori-
zação do órgão competente e de acordo com as normas por ele 
estabelecidas; 

lII - de despesca, quando destinada à captura do produto da 
piscicultura e da aquicultura confinadas; 

IV - amadora, quando praticada com a finalidade de lazer, 
autorizada pelo órgão competente; 

V - de subsistência, quando praticada por pessoa carente, 
nas imediações de sua residência, com utilização de anzol, linha 
ou caniço simples e destinada ao sustento da família, 

VI - profissional, quando praticada como profissão e 
principal meio de vida devidamente comprovado, por pescador 
matriculado em órgão competente, em água de domínio público ou 
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em área de dottúnio privado, com o consentimento do 
proprietário. 

Art. 4° - Fica vedada a exploração comercial do produto da 
pesca, excetuado o proveniente da pesca profissional e o da 
despesca. 

Seção II 
Dos Princípios e das Diretrizes da 

Atividade Pesqueira 

Art. 5° - Nas atividades de pesca, deve-se assegurar a 
manutenção do ecossistema local e do equilíbrio ecológico, 
observados os seguintes princípios: 

I - a preservação e a conservação da biodiversidadc; 
II - o cumprimento da função social e econômica da pesca; 

- a exploração racional dos recursos pesqueiros. 

Art. 6° - São diretrizes da política pesqueira do Estado: 
I - garantir a perpetuação e a reposição das espécies; 
II - disciplinar as formas e os métodos de exploração; 
BI - incentivar as atividades de aqIcticultura; 
IV - estabelecer formas para reparação de danos; 
V - incentivar o turismo ecológico; 
VI - estimular programa de educação ambiental; 
VII - promover a pesquisa e a realização de atividade 

didático-científica; 
VIII - proteger a fauna e a flora aquáticas. 

Seção Tn 
Dos Aparelhos e dos Métodos 

Art. 7° - O Poder Executivo estabelecerá as normas relati-
vas à permissão, à restrição ou à proibição de aparelho, petre- 
cho, equipamento, método ou técnica empregados na atividade pes-
queira e fiscalizará os atos de pesca, a guarda, a comercializa- 
ção e o transporte do produto. 

Parágrafo único - O Poder Executivo estabelecerá a forma dc 
identificação de aparelho, petrecho e equipamento de pesca 
licenciados. 

Seção IV 
Das Proibições 

Art. 8° - Fica proibida a pesca: 
I - de espécie que deva ser preservada: 
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II - de espécime que tenha tamanho inferior ao permitido; 
- em quantidade superior à permitida; 

IV - em rio ou local definido pelo órgão competente; 
V - em época determinada pelo órgão competente; 
VI - em desacordo com o que dispuser o zoneamento da pesca; 
VII - com aparelho, petrecho ou substância de uso não 

autorizado; 
VIII - com utilização de técnica ou método não permitido. 

Parágrafo único - Excetuam-se das proibições previstas nes-
te artigo os atos de pesca para fins científicos, de controle 
ou de manejo de espécies, autorizados e supervisionados pelo 
órgão competente. 

Seção V 
Do Zoncamento da Pesca 

Art. 9' - O Poder Executivo estabelecerá o zoneamento da 
pesca no Estado, com vistas ao desenvolvimento sustentável da 
fauna aquática. 

§ 1° - O zoneamento de que trata o "caput" deste artigo 
será definido mediante estudo técnico, com base na 
sustenlabilidade da pesca nos rios, trechos de rios, represas, 
lagoas e demais coleções d'água. 

§ 2° - A definição da época e da modalidade de pesca 
permitida ou proibida constará em calendários e mapas de fácil 
interpretação pelo cidadão comum. 

§ 3° - A proposta de zoneamento da pesca será precedida de 
audiências públicas regionais. 

§ - Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental 
- COPAM - aprovar os relatórios técnicos elaborados por 
instituições de comprovada competência, os calendários da pesca 
e os mapas do zoneamento, que serão revistos periodicamente, em 
intervalos de, no máximo, 5 (cinco) anos. 

Seção VI 
Da Aquicultura 

Art. 10 - Compreende-se por aquicultura a atividade desti-
nada a criação ou reprodução, para fins econômicos, científicos 
ou ornamentais, de seres animais e vegetais que tenham na água 
seu ambiente natural. 

§ 1° - Para o exercício da aquicultura, são exigidos o re- 
gistro do aquicultor e a licença expedidos pelo órgão competente. 
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§ 2° - Para o transporte, o uso e a exploração socioeconô-
mica do produto da aquicultura, é exigida licença do órgão 
competente. 

Art. 11 - Cabe ao poder público estimular a aquicultura, 
com a adoção das seguintes medidas: 

I - criação de centros de treinamento e orientação; 
II - criação de estações apropriadas para o fomento; 
Tia - incentivo à promoção de iniciativas destinadas à 

piscicultura. 

Parágrafo único - Compete à Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG - a 
coordenação das atividades relativas à aquicultura. 

Capítulo III 
Das Licenças e dos Registros 

Art. 12 - Para o exercício da atividade pesqueira no 
Estado, é obrigatória a licença, salvo nas modalidades 
enumeradas nos incisos Dl e V do art. 3° desta lei. 

§ 1° - A licença acoberta a guarda, o porte, o transporte e 
a utilização de aparelho, petrecho e equipamento de pesca. 

§ - A licença é pessoal e intransferível, e sua 
concessão fica sujeita ao recolhimento de emolumentos 
administrativos e de reposição de pesca e ao cumprimento do 
disposto no zoneamento da pesca. 

§ 3' - A licença para a pesca profissional é específica por 
bacia hidrográfica. 

§ 4° - São dispensados do recolhimento de emolumentos de 
que trata o § 3° deste artigo o menor de até 12 (doze) anos de 
idade, quando acompanhado de um dos pais ou responsável, o 
aposentado e o maior de 65 (sessenta e cinco) anos, se do sexo 
masculino, e de 60 (sessenta) anos, se do sexo feminino, que 
utilizem para o exercício da pesca, sem fins comerciais, linha 
de mão, caniço simples ou caniço com molinete, empregados com 
anzol simples ou múltiplo, e que não sejam filiados a clube ou 
associação de pesca. 

§ 5° - A licença é expedida por tempo determinado e pode 
ser suspensa ou cancelada pelo órgão emissor, na hipótese de 
infração à lei ou por motivo de interesse ecológico. 
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§ - Pode ser concedida licença especial gratuita nos 
casos estabelecidos no regulamento desta lei. 

§ 7° Pode ser concedida licença especial de aprendiz de 
pesca ao maior de 14 (quatorze) e ao menor de 18 (dezoito) anos, 
mediante autorização de autoridade judicial ou do representante 
legal do menor. 

Art. 13 - Obrigam-se ao registro a pessoa jurídica especia-
lizada na fabricação dc aparelho, pctrccho ou equipamento de 
pesca de uso controlado e a pessoa fisica ou jurídica que 
explore, comercialize ou industrialize produto da pesca ou 
animal aquático vivo ou abatido, inclusive o ornamental. 

§ 1° - Estão isentos de registro os estabelecimentos que 
comercializem o produto pronto para o consumo imediato, aí 
compreendidos bares, restaurantes e similares. 

§ 2° - O registro deverá ser renovado anualmente, sendo 
isento de taxa o requerido para a atividade de aqDicultura. 

Capítulo IV 
Da Fiscalização 

Art. 14 - A fiscalização da pesca, em caráter preventivo e 
repressivo, incidirá sobre: 

I - atividade que acarrete risco e dano à fauna aquática; 
II - captura, extração, coleta, beneficiamento, conserva- 

ção, transformação, transporte, armazenamento e comercialização 
de seres aquáticos; 

- transporte, posse, guarda, exposição e utilização de 
aparelho, petrecho ou equipamento. 

Parágrafo único - A fiscalização da pesca será exercida por 
servidor público credenciado para esse fim. 

Capítulo V 
Do Dano à Fauna Aquática 

Art. 15 - Constituí dano à fauna aquática toda ação ou 
omissão que cause prejuízo ao ecossistema a ela relacionado, 
além das demais hipóteses previstas na legislação em vigor e, 
especialmente: 

I - a introdução de espécie exótica sem a autorização do 
órgão competente; 

H - a promoção do esvaziamento ou do secamento artificial 
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de coleções d'água naturais ou represas, excetuados os 
reservatórios artificiais destinados à prática da piscicultura e 
a outras finalidades; 

111 - a captura de espécime da ictiofauna com tamanho 
inferior ao permitido, ou de espécie que deva ser preservada, ou 
em quantidade superior à permitida, conforme previsto na 
legislação em vigor; 

IV - a captura de espécime da ictiofauna em local e época 
proibidos ou com o emprego de aparelho, petrecho, método ou 
técnica não permitida; 

V - a prática de ação que provoque a morte de espécime da 
ictiofauna, por qualquer meio ou modo, contrariando norma 
existente. 

§ 1° - Sem prejuízo das penalidades administrativas cabí-
cabíveis, os autores do dano ficam obrigados à reparação 
ambiental, por meio da reposição de espécies. 

§ 2° - O Poder Executivo adotará medidas preventivas com 
vistas a evitar ou minimizar o risco de dano à fauna aquática. 

Capítulo VI 
Das Infrações e das Penalidades .  

Seção 1 
Das Infrações 

Art. 16 - As infrações administrativas compreendem toda 
ação ou omissão que contrarie os dispositivos desta lei e seu 
regulamento, sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, e, 
em especial: 

T- a captura, a guarda, o transporte, a comercialização, 
a industrialização, a utilização ou a inutilização de produto da 
pesca obtido em desacordo com esta lei e seu regulamento; 

II - o transporte, a comercialização, a guarda, a posse ou 
a utilização de aparelho, petrecho ou equipamento de uso 
proibido ou sem o devido licenciamento ou registro; 

IT1 - o uso indevido do registro ou da licença; 
IV - a prática de ação que provoque a morte de animal ou 

vegetal aquático nativo, em qualquer de suas fases de 
crescimento c desenvolvimento, sem autorização do órgão 
competente; 

V - a criação de obstáculo ou impedimento para a ocorrência 
do fenómeno reprodutivo, por ação ou omissão; 

VI - a falta de registro ou licença junto ao órgão 
competente; 

VII - a não-apresentação de licença ou de documento de 
porte obrigatório, quando solicitado; 

VIII - a criação de impedimento ou dificuldade para a ação 
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de fiscalização. 

Seção II 
Das Penalidades 

Art. 17 - A ação ou omissão contrária às disposições desta 
lei sujeita o infrator às penalidades - a seguir relacionadas, sem 
prejuízo da reparação do dano ambiental, principalmente o 
relativo à ictiofauna, e de outras ações legais cabíveis: 

I - multa de 2 (duas) até 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais 
de Referência - U1,11(s calCubda de acordo com a natureza da 
infração, seu grau, extensão, área c região de ocorrência, o 
volume, o peso, a quantidade em unidades e o valor ecológico do 
objeto da infração, a finalidade e as características do ato que 
originou a infração, a exigência de reposição ou reparação 
relativa ao ato, o dolo ou a culpa do infrator, bem como sua 
proposta ou projeto de reparação, conforme estipular o 
regulamento desta lei; 

II - apreensão ou perda de aparelho, petrecho, equipamento 
ou produto da pesca; 

III - interdição ou embargo da atividade; 
IV - suspensão da atividade; 
V - cancelamento de autorização, licença ou registro; 
VI - impedimento da obtenção de licença ou de incentivo 

oficial. 

§ 1° - As penalidades previstas neste artigo aplicam-se ao 
autor direto da infração ou àquele que, de qualquer modo, 
concorra para a sua prática ou dela obtenha vantagem. 

1 	 § 2° - Constatada a reincidência genérica, a multa será 
aplicada em dobro. 

§ 3° - Constatada a reincidência específica, além da multa 
em dobro, sujeita-se o infrator à perda dos aparelhos, petrechos 
e equipamentos utilizados no ato da infração. 

§ 4° - O pagamento de multa prevista nesta lei poderá ser 
parcelado em até 5 (cinco) vezes. 

 

§ 5° - Será cancelado o registro, a autorização ou a licen-
ça da pessoa tísica ou jurídica que reincidir na infração que 
tenha originado pena de suspensão da atividade. 

§ 6° - Será admitida, a critério do órgão competente, a 
conversão em despesa com a execução de projeto de reparação de 
até 50% (cinqbenta por cento) do valor da multa aplicada. 

E § 7° - Cabe ao órgão competente impetrar as ações adminis- 
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«ativas pertinentes ao contencioso e à propositura das execu-
ções fiscais, relativamente aos créditos constituídos. 

Art. 18 - A infração ao disposto nesta lei e cm seu 
regulamento será objeto de auto de infração, com indicação do 
fato, do seu enquadramento legal, da penalidade e do prazo de 
defesa. 

Art. 19 - O aparelho, o petrecho ou o instrumento apreendi- 
do será encaminhado ao órgão coordenador da pesca no Estado, 
para destinação legal. 

Art. 20 - O material apreendido não procurado no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias reputar-se-á abandonado, e o órgão 
competente promoverá a destinação legal daquele cujo uso seja 
permitido. 

Parágrafo único - O material apreendido considerado de uso 
proibido não será devolvido, cabendo ao órgão competente 
determinar sua destinação. 

Art. 21 - O produto da pesca apreendido poderá ser doado 
para escolas públicas, entidades filantrópicas e outras de 
cunho social e sem fins lucrativos. 

Capítulo VII 
Dos Recursos Administrativos 

Art. 22 - O autuado, independentemente de efetuar depósito 
ou caução, terá o prazo de 30 (trinta) dias para oferecer 
defesa, dirigida ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de 
Florestas - IEF -, protocolando-a conforme dispuser o 
regulamento desta lei. 

Parágrafo único - Da decisão definitiva do Diretor-Geral do 
IEF caberá recurso, em última instância, à câmara especializada 
do COPAM, no prazo de 20 (vinte) dias. 

Capítulo V111 
Das Receitas c suas Aplicações 

An. 23 - Os recursos provenientes da aplicação das multas 
e dos emolumentos previstos nesta lei serão destinados ao 
custeio da atividade pesqueira, aí incluídos a pesquisa, a 
educação, a fiscalização, a piscicultura, o repovoamento e 
outras atividades afins. 

§ - O órgão competente poderá destinar até 30% (trinta 
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por cento) dos recursos auferidos para apoiar as atividades de 
aquicultura. 

§ 2° - Os recursos provenientes de emolumentos de reposição 
de pesca serão destinados ao repovoamento de cursos d'água com 
espécies da ictiofauna, observados os parâmetros científicos 
pertinentes. 

§ 3° - Percentual não superior a 40% (quarenta por cento) 
dos recursos auferidos destinados à reposição de pesca poderá 
ser utilizado no fornecimento, à iniciativa privada, de alevinos 
e matrizes de espécies para repovoamento dos cursos d'água, a 
título de incentivo. 

Art. 24 - Os recursos provenientes de taxas e multas 
arrecadadas cm todas as fases da pesca, excetuando-se os 
emolumentos de reposição, serão aplicados de acordo com os 
planos aprovados pelo COPAM, por intermédio da Câmara de 
Proteção da Biodiversidade. 

Capítulo IX 
Da Educação Ambiental 

Art. 25 - Os órgãos competentes criarão mecanismos que 
visem ao desenvolvimento integrado de programas de educação 
ambiental e de informação técnica, relativos à proteção e ao 
incremento dos recursos da fauna e da flora aquáticas no Estado. 

Art. 26 - Cabe ao poder público divulgar os princípios e o 
conteúdo desta lei nas escolas de nível fundamental, médio e 
superior da rede estadual, em colônias e associações de 
pescadores, em órgãos ambientais, bibliotecas públicas e 
Prefeituras Municipais. 

Capítulo X 
Disposições Finais 

Art. 27 - Para os efeitos desta lei, considera-se órgão 
competente o IEF, ressalvada a competência do COPAM. 

Art. 28 - O IEF firmará instrumentos de cooperação com o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA. 

Art. 29 - O IEF firmará com a Policia Militar do Estado de 
Minas Gerais - PMMG - instrumento por meio do qual serão 
implementadas as ações de fiscalização e autuação, para o 
cumprimento desta lei e de seu regulamento. 
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Art. 30 - Sem prejuízo das penalidades previstas nesta lei 
e em seu regulamento, aplica-se aos infratores, 
subsidiariamente, o disposto na legislação em vigor e, em 
especial, nas Leis Federais n's 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
e 7.679, de 23 de novembro de 1988. 

r- 
Art. 31 - Para a consecução dos objetivos desta lei, fica o 

Poder Executivo autorizado a firmar convênio, ajuste ou 
instrumento congênere com órgão ou entidade governamental ou não 

	

. 	 governamental da União, dos Estados e dos municípios. 

Art. 32 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de sua 
publicação. 

Art. 33 - Esta lei entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 34 - Revogam-se as disposições em contrário, especial- 
mente o Decreto n° 27.831, de 27 de janeiro de 1988. 

Dgda no Palácio da Uberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de 
julho de 1996. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 

OBSERVAÇÃO: Retificação publicada no / ■4GEX, em 03-08-96, página 
9, coluna 1. 
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r 	Lei 12.488, de 9 de abril de 1997 

Toma obrigatória a construção de 
escadas para peixes de piracema em 
barragem edificada no Estado. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - É obrigatória a construção de escadas para peixes 

r 

	

	de piracema em barragem a ser edificada em curso de água de 
domínio do Estado_ 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica 
quando, em virtude das características do projeto da barragem, a 
medida for considerada ineficaz, ouvido o Conselho Estadual dc 
Politica Ambiental - COPAM. r 

Art. 2° - As barragens existentes na data da publicação 
desta Lei deverão ser adaptadas no prazo de 5 (cinco) anos. 

Art. 3° - Compete ao COPAM aplicar as penalidades pelo 
descumprirnento desta Lei, de acordo com a legislação em vigor. 

,éut. 4' - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

r, 	publicação. 

Art. - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da liberdade, em Belo Horizonte, aos 9 de 
abril de 1997. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 12.503, de 30 de maio de 1997 

Cria o Programa Estadual de 
Conservação da Água. 

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
aprovou, e eu, em seu nome, nos tennos do § 8° do are: 70 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1° - Fica instituído o Programa Estadual de 
Conservação da Água, com o objetivo de proteger e preservar os 
recursos naturais das bacias hidrográficas sujeitas a exploração 
com a finalidade de abastecimento público ou de geração de 
energia elétrica. 

Art. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos nesta 
lei, as empresas concessionárias de serviços de abastecimento de 
água e de geração de energia elétrica, públicas e privadas, 
ficam obrigadas a investir, na proteção e na preservação 
ambiental da bacia hidrográfica em que ocorrer a exploração, o 
equivalente a, no mínimo, 0,5% (meio por cento) do valor total 
da receita operacional ali apurada no exercício anterior ao do 
investimento. 

Parágrafo único - Do montante de recursos financeiros a ser 
aplicado na recuperação ambiental, no mínimo 1/3 (um terço) será 
destinado à reconstituição da vegetação ciliar ao longo dos 
cursos de água, nos trechos intensamente degradadoS por 
atividades antrópicas. 

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o 
infrator às penalidades previstas nos arts. 26 e 27 da Lei n° 
11.504, de 20 de junho de 1994. 

Art. 4° - O Poder Executivo indicará o órgão ou a entidade 
responsável pela fiscalização do cumprimento do disposto nesta 
lei. 

Art. 5° - A empresa concessionária de serviço de 
abastecimento de água c dc energia elétrica na data dc 
publicação desta lei disporá de 180 (cento e oitenta) dias para 
realizar as adaptações necessárias ao seu cumprimento. 

Ari. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de maio 
de 1997. 

Deputado Romeu Queiroz - Presidente da ALMG 
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Lei 12.581, de 17 de julho de 1997 

Dispõe sobre a organização da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável - SEMAD - e dá outras 
providências. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário e, em 
especial, a Lei n" 7.175, de 19 de dezembro de 1977, e o art. 18 
e seu parágrafo único da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de 
julho de 1997. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 12.582, de 17 de julho de 1997 

Dispõe sobre a reorganização do 
Instituto Estadual de florestas - 
1EF - è dá outras providências. 

Art. 26 - Os arts. 19 e 26 da Lei n° 10.561, de 27 de 
dezembro de 1991, este último alterado pelo art. 13 da Lei n° 
11.337, de 21 de dezembro de 1993, ficam acrescidos, 
respectivamente, dos seguintes §§ 14 e 5": 

"Art. 19 	- 
§ 14 - A pessoa fisica ou jurídica consumidora de matéria-

prima florestal poderá, a critério cio órgão competente, optar 
pela compensação, mediante doação ao patrimônio público, de área 
técnica e cientificamente considerada de relevante e excepcional 
interesse ecológico. 

Art. 26 	- 
§ 5° - Em se tratando de infração cometida em processo 

sujeito ao licenciamento do COPAM, por intemrédio de seu 
Plenário ou de suas Câmaras Especializadas, o pedido de 
reconsideração deverá ser dirigido ao Presidente do referido 
Conselho, devidamente instruído com o comprovante de 
recolhimento do depósito prévio correspondente ao valor da multa 
aplicada.". 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário e, em 
especial, as da Lei n° 10.850, de 4 de agosto dc 1992, 
ressalvados os seus arts. 21, 22 e 23; a lei n° 10.174, de 31 de 
maio de 1990; o art 29 da Lei n" 11.432, de 19 de abril de 
1994; os arts. 10, 12 e 14 da Lei n° 11.337, de 21 de dezembro 
dc 1993; c o art. 70  da Lei n° 11.508, dc 27 dc junho dc 1994. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de 
julho de 1997. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 12.585, de 17 de julho de 1997 

Dispõe sobre a reorganização do 
Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM - e dá outras 
providências. 

Art. 7° - O inciso 11 do art. 16 da Lei Ir 7.772, de 8 de 
setembro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 16 	- 
II - multa dc 379,11 (trezentos c setenta e nove vírgula 

onze) a 70.000 (setenta mil) UFIRs, observado o disposto no art. 
15 desta Lei.". 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 17 de 
julho de 1997. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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Lei 12.589, de 24 de julho de 1997 

Dispõe sobre a instalação e o 
funcionamento de unidades 
lavadoras de batatas e dá outras 
providências. 

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, 
decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - A instalação e o funcionamento de unidades 
lavadoras de batatas dependem de licenciamento pelo órgão 
estadual responsável pela política ambiental, sem prejuízo da 
devida autorização municipal. 

Art. 2° - A qualidade das águas a serem utilizadas no 
processo de lavação de batatas deve atender aos parâmetros 
estabelecidos para a Classe 2, nos termos da Deliberação 
Normativa n° 10, de 16 de dezembro de 1986, do Conselho Estadual 
de Política Ambiental - COPAM. 

Art. 3° - Sem prejuízo da fiscalização pelo poder público, 
as unidades lavadoras das batatas e as demais fontes poluidoras 
de água deverão proceder, em laboratório oficial ou autorizado 
pelo órgão ambiental competente, à análise das águas utilizadas 
no processo. 

§ 1° - A periodicidade das análises será estabelecida pelo 
órgão ambiental competente. 

§ 2° - As despesas decorrentes do cumprimento do disposto 
neste artigo correrão a expensas do proprietário da fonte 
poluidora. 

Art. 4° - As unidades lavadoras instaladas até a data de 
publicação desta Lei têm o prazo de 120 (cento e vinte) dias 
para se adaptarem às exigências desta Lei. 

Art. 5"  A infração ao disposto nesta Lei sujeita o 
infrator às penalidades previstas nos artigos 15 e 16 da Lei n° 
7.772, dc 8 dc setembro dc 1980. 

Art. 6° - O poder público desenvolverá campanhas de 
esclarecimento junto à população sobre as vantagens do consumo 
de batatas escovadas, em substituição às lavadas. 

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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A“. 8' - Revogam-se as disposições em contrário. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de 
julho de 1997. 

Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
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