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Lei nº 766 de 02 de junho de 2006.

Disp�e sobre a Pol�tica de Prote��o, do Controle e da Conserva��o 
do Meio Ambiente, da Melhoria da qualidade de Vida e do 
Desenvolvimento Sustent�vel no Munic�pio de Rio Doce.

O povo do Munic�pio de Rio Doce, por seus representantes, aprova e eu Prefeito 
Municipal sanciono a seguinte Lei:

Cap�tulo I 
Da Pol�tica Municipal do Meio Ambiente

Art. 1� - A pol�tica de Meio Ambiente, em conformidade com a Lei Org�nica do 
Munic�pio, tem por objetivo a preserva��o, conserva��o, defesa e controle
ambiental para a melhoria da qualidade de vida de Rio Doce.

� �nico - Para fins desta lei, entende-se por ambiente o espa�o onde os elementos 
naturais e criados interagem, agregando a eles o desenvolvimento sustent�vel, 
permitindo o crescimento das atividades humanas, abrigando e regendo a vida em 
todas as suas formas e aspectos, com vistas ao equil�brio do ecossistema

Art. 2� - Para os efeitos referidos desta lei, considera-se:

I - Ecossistema: conjunto integrado de fatores f�sicos e bi�ticos que caracterizam um 
ambiente, estendendo-se por um determinado espa�o de diversas dimens�es. � 
uma totalidade integrada, sist�mica e aberta, que envolve fatores abi�tico e 
bi�ticos, com respeito � sua composi��o, estrutura e fun��o.

II – Desenvolvimento Sustent�vel: � a condi��o de atender �s necessidades dos 
recursos naturais da atual gera��o, mas sem comprometer o direito de acesso das 
futuras gera��es aos mesmos recursos ou com equil�brio necess�rio para 
perpetua��o das esp�cies.

Art. 3� - Para os fins desta Lei, entende-se por polui��o ou degrada��o ambiental 
qualquer altera��o das condi��es f�sicas, qu�micas, biol�gicas ou sociais do 
ambiente resultantes de atividades que possam:
I - prejudicar a sa�de, o sossego, a seguran�a ou o bem estar da popula��o;

II - Criar condi��es adversas �s atividades sociais e econ�micas, afetando as 
condi��es est�ticas ou sanit�rias;

III - Promover qualquer lan�amento de mat�rias ou energias em desacordo com 
padr�es ambientais em desacordo com os padr�es ambientais estabelecidos em 
legisla��o pertinente;
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IV - Ocasionar danos � fauna, � flora e aos recursos h�dricos do munic�pio;

V – Ocasionar danos aos acervos natural, hist�rico, cultural e art�stico.

Art. 4� - A emiss�o de lan�amentos de res�duos s�lidos, l�quidos, gasosos ou em 
qualquer estado, resultante de atividade de explora��o mineral, atividade industrial 
de qualquer natureza, comercial e agropecu�ria n�o ser�o permitidos, sem devida 
autoriza��o do poder executivo, atrav�s de Delibera��o Normativa do Codema.

Art. 5� - A Pol�tica Municipal de Prote��o, Conserva��o, recupera��o e melhoria da 
qualidade de vida, nos limites do munic�pio de Rio Doce, compreende o conjunto 
de diretrizes administrativas, t�cnicas e cientificas, destinadas a fixar a a��o do 
Poder Executivo Municipal.

Par�grafo �nico – Todas as atividades empresariais, p�blicas e privadas, que 
possam causar modifica��es no ecossistema dever�o se submeter a esta lei.

Capitulo II
Da compet�ncia

Art. 6� - Compete ao �rg�o executivo municipal de meio ambiente executar e 
coordenar a Pol�tica Municipal do setor.

Art. 7� - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustent�vel e Melhoria do 
Ambiente (Codema) deve atuar como colegiado, consultivo e deliberativo, 
funcionando como assessoria do executivo nos aspectos pertinentes ao meio 
ambiente e desenvolvimento sustent�vel.

Art. 8� - O Codema, no �mbito de sua compet�ncia, far� articula��o com �rg�os 
federais, estaduais e regionais que tenham atribui��es assemelhadas.

Capitulo III
Do controle das fontes potencialmente poluidoras

Art. 9� - As fontes poluidoras, de impacto eminentemente local, quando de sua 
constru��o, instala��o ou funcionamento, dever�o obrigatoriamente obedecer ao 
licenciamento ambiental de �mbito municipal perante o �rg�o executivo de meio 
ambiente, conforme regulamento desta lei.

Par�grafo 1� - O Regulamento desta lei vai fixar as modalidades de licen�as que 
dever�o se submeter os empreendimentos correspondentes em suas devidas 
categorias. Ser�o fixados, tamb�m os prazos.

Par�grafo 2� - O Poder Executivo emite Alvar� de Localiza��o e de Funcionamento 
para os empreendimentos potencialmente poluidores, ap�s parecer t�cnico de 
c�mara estabelecida por Delibera��o Normativa do Codema. Poder� ainda 
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lan�ar m�o do concurso de outros �rg�os, p�blicos ou privados, mediante 
conv�nios ou contratos.

Art. 10 - Para garantir a execu��o das medidas estabelecidas nesta Lei, fica 
assegurado aos Agentes P�blicos credenciados pelo Executivo, no exerc�cio da 
a��o fiscalizadora, a entrada em estabelecimento de qualquer natureza, nele 
permanecendo pelo tempo que se fizer necess�rio.

Art. 11 – No caso de grave ou iminente perigo, o Poder Municipal fica autorizado a 
determinar medidas de emerg�ncia, a fim de evitar epis�dios cr�ticos de polui��o 
ambiental ou impedir sua continuidade, na imin�ncia de colocar em risco vidas 
humanas, recursos h�dricos ou danos ao ecossistema, ap�s consulta e parecer do 
Codema.

Capitulo IV
Das penalidades

Art. 12 – As infra��es aos dispositivos desta Lei, seu Regulamento e demais normas 
decorrentes, ser�o classificadas em leves, graves ou grav�ssimas, e para a imposi��o 
e grada��o da penalidade a autoridade competente ter� que observar:

I - A gravidade do fato e suas conseq��ncias para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legisla��o de interesse 
ambiental.

Art. 13 – Sem preju�zo das comina��es c�veis e penais cab�veis, as infra��es ser�o 
punidas da seguinte forma:

I - Advert�ncia, por escrito, com forma pr�pria, antes da efetiva��o das medidas 
indicadas neste artigo para o restabelecimento, no prazo fixado, das condi��es, 
padr�es e normas pertinentes, sob pena de imposi��o de outras san��es previstas 
nesta lei;

II - multa de R$ 350,00 (trezentos e cinq�enta reais) a R$ 75.000,00 (setenta e cinco
mil reais), observado o artigo 12 desta lei;

III - n�o concess�o, restri��o ou suspens�o de incentivos e outros beneficios 
concedidos pelo Munic�pio;

IV - suspens�o de atividades com previs�o de cancelamento da pena;

IV – cassa��o de alvar� e licen�as concedidas pelo �rg�o competente. Nestes 
casos, a cassa��o ser� posterior ao parecer t�cnico emitido pelo Poder Executivo e
ap�s pr�via aprova��o do Codema.
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Capitulo V
Das disposi��es transit�rias

Art. 14 – O Poder Executivo Municipal conceder� incentivos especiais, a serem 
definidos em Regulamento desta Lei, ao propriet�rio de �reas urbanas que:

I – Preservar e conservar cobertura arb�rea existente em sua propriedade;

II – preservar nascentes e minas dentro do territ�rio urbano e rural, que seja de 
m�ltiplo uso;

Art. 15 – As despesas decorrentes da necessidade de execu��o da presente Lei 
correr�o por conta de verbas pr�prias consignadas no or�amento do Munic�pio.

Art. 16 – O Poder Executivo Municipal baixar� Decreto regulamentando esta Lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua publica��o.

Art. 17 – Esta Lei entra vigor na data de sua publica��o, revogadas as disposi��es 
em contr�rio.

Rio Doce, 02 de junho de 2006

Carlos Guiduci Soares
Prefeito Municipal


