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LEI N° 3.388, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2014. 

DISPOE SOBRE O PROGRAMA DE 
IDENTIFICACAO, CATALOGACAO E 
PRESERVACAO DE NASCENTE DE AGUA 
NO MUNICIPIO DE MUZAMBINHO. 

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° Os proprietarios de terras rurais situadas no municipio de Muzambinho sero 
incentivados a identificar, catalogar e preservar as nascentes de Agua existentes em sua 
propriedade. 

§ 1° A identificagio e a catalogac&o das nascentes serdo feitas por iniciativa dos 
proprietarios junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

§ 2° O Municipio fornecera formularios proprios para a identificagao e a catalogacao 
das nascentes. 

Art. 2° A preservacdo das nascentes de agua sera feita de forma conjunta entre a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o proprietdrio da terra, que nao podera fazer 
desmatamentos, plantios de culturas ou pastagens, descarte de lixo e minerac4o, nos seguintes 
locais: 

I — Areas nao consolidadas: 
a) No entorno das nascentes, num raio minimo de 50 (cinquenta) metros, para 

conservac¢ao ou recuperacdo da vegetagdo apropriada; 

b) Nas margens dos corregos, rios e lagos a uma distancia minima de 30 metros; 

c) Nas areas com grande desnivel, tendo declividade acima de 45% (quarenta e cinco 

por cento), e 

d) Nos topos de morros, montes, montanhas e serras. 

II — Areas Antrépicas consolidadas — Nos casos de iméveis que possuam areas 
consolidadas em Areas de Preservacdo Permanente — APPs ao longo de cursos de aguas 
naturais independente da largura do curso d’ agua sera obrigatéria a recomposi¢ao das 
respectivas faixas marginais em: 

a) 5 metros contados da borda da calha do leito regular, para os iméveis rurais com 

area até a um modulo fiscal; 

b) 8 metros contados da borda da calha do leito regular, para os iméveis rurais com 

area de 1 a2 modulos fiscais; 

c) 15 metros contados da borda da calha do leito regular, para os imdveis rurais com 

areas superior a dois mddulos fiscais até quatro médulos fiscais, e 

d) Nos casos de areas rurais consolidadas em APPs no entorno de nascentes e olhos 

d’agua, obrigatéria a recomposic¢4o do raio minimo de 15 metros. 

Art. 3° Um modulo fiscal no Municipio é de 28 hectares. 
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Art. 4° O proprietario ficara responsdvel pelo plantio de mudas de 4rvores, arbustos e 
outras plantas apropriadas a protec4o da nascente. 

Paragrafo. unico — Para o cumprimento do disposto do “caput” deste artigo, o Poder 
Executivo podera celebrar parcerias com entidades, empresas, instituigdes ambientais, 
publicas e privadas. 

Art. 5° O Poder Executivo promovera campanhas para divulgacdo e incentivo da 
preservacao das nascentes do municipio de Muzambinho, visando o cumprimento desta lei. 

Art. 6° O Poder Executivo poder eventualmente, quando o caso justificar, contribuir 
com os pequenos produtores ou carentes, com o fornecimento de mourées, arames e mudas 
de arvores. 

Art. 7° As despesas decorrentes da execuc4o desta’ lei correro por conta de dotagdes 
proprias do Orcgamento. 

Art. 8° Esta lei sera regulamentada no prazo de noventa dias, contados a partir de sua 
publica¢ao. 

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

Muzambinho-MG, 06 de novembro de 2014. 
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