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LEI N° 3.409, DE 05 DE MAIO DE 2015. 

CRIA O PROJETO CONSERVADOR DAS 
AGUAS E AUTORIZA O EXECUTIVO A 
PRESTAR APOIO FINANCEIRO AOS 
PROPRIETARIOS RURAIS E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 
do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica criado o Projeto Conservador das Aguas, que visa 4 implantagaio de acdes 
para a melhoria da qualidade e quantidade das 4guas no municipio de Muzambinho. 

Art. 2° Fica o Executivo autorizado a prestar apoio financeiro, aos proprietarios rurais 
habilitados que aderirem ao Projeto Conservador das Aguas, através da execucao de acdes 
para o cumprimento de metas estabelecidas. 

Paragrafo Unico - O apoio financeiro aos proprietarios rurais iniciara com a 

implantacgdo de todas as acées propostas e se estendera por no minimo quatro anos. 

Art. 3° As caracteristicas das propriedades, as agdes e as metas serao definidas 
mediante critérios técnicos e legais com objetivo de incentivar a adoc&o de praticas 

conservacionistas de solo, aumento da cobertura vegetal e implantacgéo do saneamento 
ambiental nas propriedades rurais do municipio. 

Art. 4° O projeto sera implantado por sub-bacia hidrografica, seguindo critérios a 
serem definidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pelo Conselho Municipal de 

Meio Ambiente - CMMA, e o valor de referéncia (VR) sera de 1,5 (uma e meia) Unidade 
Fiscal do Municipio de Muzambinho por hectare (ha) por ano, em relac4o restrita 4 area 
considerada como preservag¢ao da agua. 

Art. 5° O Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA, e 0 Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Rural Sustentavel — CMDRS, deverdo analisar e deliberar sobre o 

projeto técnico elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente para implanta¢do do projeto nas 

propriedades rurais para obten¢ao do apoio financeiro. 

Art. 6° As despesas com a execugdo da presente Lei correrao pelas verbas proprias 

consignadas no orgamento em vigor. 

Art. 7° O Poder Executivo regulamentara esta lei, mediante decreto. 

Art. 8° O Executivo procedera 4 medi¢&o da area e respectivo impacto financeiro. 
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Continuacdo da Let n° 3.409, de 05 de maio de 2015. 

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Muzambinho-MG, 05 de maio de 2015. 
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