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DELIBERAqAO NORMATIVA No 01 de 26 de tbrit de 2022

Regulamenta o disposto no $10, do art. 4'da Lei Federal n" 12.65112012, com redagdo dada

pela Lei Federal 14.285, de 29 de dezembro de 2021, ptr& estabelecer as faixas n6o edificantes em

6reas urbanas consolidadas para fins de intervengSo/ocupagdo em Srea de preservagdo permanente e

d6 outras provid0ncias.

O Conselho Municipal de Defesa e ConservagSo do Meio Ambiente - CODEMA, no uso de

suas atribuig6es legais que lhe faculta a lei municipal n"3648195, Art.2o, inciso XVI, por meio de seus

representantes nomeados pelo Decreto Municipal no 239 de 19 novembro de 2021, tendo em vista o

Art. 3", incisos I,II e II da Lei Estadual 20.92212013; Art. 3o, incisos VIII, IX e X da Lei Federal

12.651120L2 e o disposto no $10, dos incisos, I, II e III do art. 2o e no $5'do artigo 3o da Lei federal no

14.285,de29 de dezembro de202l

DELIBERA:

Art. 1" - Ficam estabelecidas as faixas marginais ndo edificantes de 15 metros em im6veis

localizados em Area de Preservag6o Permanente, que se enquadrem em 6rea urbana consolidada no

Municipio de Conselheiro Lafaiete e que atendam os crit6rios estabelecidos Lei Federal 14.285, de 29

de dezembro de2021:

I- Estar incluida em perimetro urbano ou em zona urbana estabelecida pelo Plano Diretor ou

por lei municipal especifica;

II - dispor de sistema viario implantado;

III- estar organizada em quadras e lotes predominantemente edificados;

IV - Apresentar uso predominantemente urbano, caracterizado pela existOncia de edificagdes

residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou direcionadas i prestagdo de servigos, e

dispor de, no minimo, 02 (dois) dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados:

a) drenagem de 6guas pluviais;
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b) esgotamento sanit6rio;

c) abastecimento de 6gua pot6vel;

d) distribuig6o de energia el6trica e iluminagdo priblica;

e) limpeza urbana, coleta e manejo de residuos s6lidos;

$1o -Nos casos em que o Departamento Municipal do Meio Ambiente considerar necessdrio.

poder6 solicitar avaliagSo de riscos dos im6veis d Defesa Civil Municipal

$2o - Areas que n6o estejam organizadas em quadras, mas se apresentam em glebas, iireas

remanescentes, ou 6reas de proporg6es menores que se assemelham a lotes, ou seja, localizadas em

6rea urbana consolidada com predomin6ncia de ocupagdes ao entorno e atende ao inciso IV do Art.

1o, deverdo ser submetidas a an6lise pelo 6195o ambiental competente, nos casos em que se caracterize

ser uma ocupag6o de baixo impacto ambiental, ou utilidade priblica, ou interesse social, ou de

inexist6ncia de altemativa t6cnica locacional para o empreendimento proposto.

$3" As Glebas de terras que se apresentam organizadas em quadras e lotes ainda ndo aprovadas,

poderdo ser regularizadasjunto ao municipio mediante anudncia do CODEMA, desde que, observada

a distdncia minima de 15 metros do curso d'6gua, e atenta os crit6rios estabelecidos no inciso IV do

Art. 1o, desta deliberagdo normativa

Art 2" - Os im6veis localizados em 6rea urbana consolidada cujos crit6rios atendem aos

requisitos estabelecidos ao art. 1", s6 poderdo ser edificados, quando:

I - A 6rea n6o apresentar riscos de desastres naturais, movimentagdo de massa e hist6ricos de

alagamentos e inundagdes, sem que seja tomada medidas cabiveis, para minimizar riscos;

II - Observar os planos municipais de Saneamento Biisico e as respectivas legislag6es

municipais vigentes, plano diretor e uso e ocupagdo de solo.

Art 3o- Os im6veis localizados em Srea urbana consolidada, cujos crit6rios atendem ao art 1",

e ndo possuem alternativa locacional para edificag6es protegendo a faixa de 15 metros, dever6 ser

e
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submetido a andlise do Conselho Municipal de Defesa e Conservagdo do Meio Ambiente - CODEMA.

devendo apresentar:

I - Formulirio padrSo elaborado pelo CODEMA, projeto de construgdo e certiddo attalizada

do im6vel;

II - Laudo t6cnico, emitido por profissional habilitado, atestando a seguridade da ocupagho e

do baixo impacto ambiental em casos excepcionais onde o 6196o avaliador entender necess6rio;

III- Os im6veis que ndo possuem alternativa locacional para edificag6es que proteja a faixa de

15 metros, deverdo atender aos requisitos do art. 2o.

Art. 4o - As iireas que se enquadrarem nas condigdes mencionadas nos artigos lo,2o e 3o desta

deliberagdo deverdo estar cadastradas no IPTU, estar desmembradas anteriormente a lei 14.28512021,

al6m de possuir registro em cart6rio de im6veis;

Art. 5o - N6o ser6o permitidas edificagdes em faixas inferiores aos 15 metros, cujo im6veis

estejam ao longo da faixa de dominio das ferrovias.

Par6grafo rinico: Ser6 obrigat6ria a reserva de uma faixa n6o edific6vel de, no minimo, 15 (quinze)

metros de cada lado, ao longo das ferrovias.

Art. 6o- Ao longo das iiguas correntes, dormentes e intermitentes em 6rea urbana consolidada

serii considerada irea de preservagdo permanente uma faixa n6o edific6vel de 1 5 metros marginais aos

cursos d'6gua com largura inferior a 10 metros, salvo em casos especificos, pautados na inexist€ncia

de altemativa t6cnica locacional e de riscos geol6gicos.

{rt.7" - A abertura de vias priblicas de circulagdo poder6 ser executada dentro da APP mediante

anu6ncia do CODEMA, devendo o municipio emitir decreto de utilidade priblica acompanhado de

estudo de inexist6ncia t6cnica de alternativa locacional emitido pela Secretaria Municipal de Obras e

Meio Ambiente.

Art. 8" Fica dispensada de autoizagdo, a intervengdo em APP em obras priblicas de forma

emergencial ou de prevengSo de riscos iminentes para conteng6o de encostas e taludes, limpeza de

cursos de 6gua" e preveng6o de riscos ambientais, mediante parecer da Defesa Civil Municipal, n6o



Inititrrado pela l,.ei Municipal no. 3.648/95. de O4 de abril de 1995

sendo dispensado as demais autorizagdes pertinentes d intervengao em niveis Federal, Estadual e

Municipal

Art. 9o- As ocupag6es de im6veis localizados em 6rea urbana consolidada nos termos desta

deliberagdo n6o poderdo comprometer as fungdes ambientais desses espagos, conforme art. 4o, DN

coPAN 23612019.

Art. 10o - Esta deliberagdo n6o se aplica para os empreendimentos, parcelamentos e

desmembramentos a serem submetidos para aprovagdo ap6s a data de publicagdo da Lei Federal 14.285

de 29 de dezembrc de 2021.

Art 11o - Esta deliberag6o normativa entra em vigor na data de sua publicagdo.

Conselheiro Lafaiete, 26 de abril de 2022

Paula Thami Cruz Melillo


