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LEI N° 066/2022, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 

“Dispõe sobre a Política Municipal de Meio 
Ambiente do Município de Nova Aurora (GO), 
sobre o programa de educação ambiental, cria 
bases de variados programas ambientais, cria o 
Sistema Municipal de Meio Ambiente (SIMMA), 
dispõe sobre tipologias de autorizações 
ambientais e procedimentos de licenciamento 
ambiental, sobre infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente, estabelece o 
processo administrativo municipal para 
apuração destas infrações, e dá outras 
providências”. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA, Estado de Goiás, APROVA e 
eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 
 

TÍTULO I 
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Art. 1o Esta Lei disciplina a Política Municipal de Meio Ambiente de 
Nova Aurora - POMMA, dispõe sobre educação ambiental, cria bases para 
programas de conscientização e conservação ambiental, consolida o Sistema 
Municipal de Meio Ambiente – SIMMA, dispõe sobre tipologias de autorizações 
ambientais e procedimentos de licenciamento ambiental, sobre infrações e 
sanções administrativas ao meio ambiente, e estabelece o processo 
administrativo municipal para apuração destas infrações. 
 
 Parágrafo único. O objetivo desta Lei é criar e garantir a 
implantação dos instrumentos e mecanismos que assegurem a plena defesa do 
interesse coletivo na conservação, preservação, fiscalização, controle, 
melhoria, reparação e recuperação do meio ambiente e da qualidade de vida 
no Município, nos termos e em consonância com as premissas de um modelo 
de desenvolvimento sustentável. 
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 Art. 2o Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público Municipal, à coletividade e aos cidadãos o dever 
de defendê-lo, preservá-lo e conservá-lo para as gerações presente e futura, 
garantindo-se a proteção dos ecossistemas e o uso racional dos recursos 
ambientais, de acordo o ordenamento jurídico brasileiro.  
 
 Parágrafo único. Os princípios fundamentais e norteadores das 
tomadas de decisões, sem prejuízo dos demais reconhecidos no ordenamento 
jurídico brasileiro, são:  
 I - Princípio da Equidade Intergeracional ou Desenvolvimento 
Sustentável: consiste no balanceamento sobre a diversidade de recursos, 
exigindo a manutenção da qualidade do ambiente ecologicamente equilibrado 
em prol das gerações futuras, de modo que estas tenham direitos iguais ao 
legado que tiveram as gerações passadas; 
 II - Princípio da Prevenção: consiste no ideal de que, quando da 
identificação – certeza científica – de um impacto ambiental não tolerado sem 
medidas de controle, impõe medidas preventivas antes da 
instalação/implantação do fato gerador; 
 III - Princípio da Precaução: consiste no ideal de que, quando da 
identificação de incertezas dos saberes científicos em si mesmos ante um 
impacto ambiental significativo, impõe medidas que permitam elaborar uma 
decisão racional imprescindível para a devida avaliação e gestão dos riscos; 
 IV - Princípio do Usuário-Pagador: consiste em compensação 
financeira ou outras formas de prestação de serviços ambientais, pela 
utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 
 V - Princípio do Preservador-Recebedor: consiste em viabilizar uma 
retribuição àqueles que se empenham na melhoria da qualidade ambiental, 
fundamentado no sistema de pagamento por serviços ambientais.  
 
 Art. 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados. 
 
 Parágrafo único. É dever de todo cidadão informar ao Poder 
Público sobre atividades poluidoras ou degradadoras que tiver conhecimento, 
sendo-lhe garantido o sigilo de sua identidade, quando assim o desejar.  
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 Art. 4o A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.  
 
 Parágrafo único. O requerente do licenciamento ambiental deverá 
adotar a melhor tecnologia disponível para o respectivo controle ambiental, de 
acordo com a solicitação do órgão ambiental competente para o licenciamento. 
 
 Art. 5o Para garantir um ambiente ecologicamente equilibrado que 
assegure a qualidade de vida, são direitos dos cidadãos, entre outros:  
 I - acesso às informações sobre os impactos ambientais de projetos 
e atividades potencialmente prejudiciais à saúde e à estabilidade do meio 
ambiente;  
 II - acesso à educação ambiental;  
 III - opinar, quando houver audiência ou consulta pública, no caso 
de projetos e atividades potencialmente prejudiciais à saúde e ao meio 
ambiente, sobre sua localização e padrões de instalação e operação, 
independente da esfera do órgão licenciador.  
 
 Art. 6o É obrigação da administração pública municipal, sempre que 
solicitada e respeitado o sigilo industrial, divulgar informações referentes a 
processos e equipamentos vinculados à geração e ao lançamento de poluentes 
para o meio ambiente, quando se tratar de licenciamento ambiental municipal, 
bem como os seus riscos ambientais decorrentes de empreendimentos 
públicos ou privados.  
 
 Art. 7o As atividades de qualquer natureza deverão ser dotadas de 
meios e sistemas de segurança contra acidentes que possam pôr em risco a 
saúde pública e/ou o meio ambiente.  
 
 Art. 8o O interesse público terá prevalência sobre o privado, no uso, 
na exploração, na preservação e na conservação dos recursos ambientais.  
 
 Parágrafo único. Não existe direito adquirido em virtude de 
qualquer autorização ambiental de funcionamento, a qual se constitui como ato 
administrativo precário. 
 
 Art. 9o Os órgãos e entidades integrantes da administração direta e 
indireta deste município deverão colaborar com o órgão ambiental competente 
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quando da solicitação de recursos humanos, técnicos, materiais e logísticos.  
 
 Art. 10 O Poder Executivo Municipal deve criar estratégias visando 
à proteção e à recuperação dos processos ecológicos essenciais para 
reprodução e manutenção da vida em todas as suas formas.  
 

CAPÍTULO II 
DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 
 Art. 11 A Política Municipal de Meio Ambiente de Nova Aurora tem 
como diretrizes fundamentais: 
 I - pautar-se no planejamento ambiental e na gestão ambiental 
sustentável;  
 II - fazer uso eficaz dos instrumentos de gestão do meio ambiente, 
voltados para uma qualidade de vida sadia;  
 III - controlar a qualidade ambiental e conservar as áreas verdes do 
município; 
 IV - investir em programas permanentes de recuperação e 
conservação de áreas sensíveis e prioritárias à preservação, conservar ou 
proteger o meio ambiente, incluindo os fragmentos remanescentes do bioma 
Cerrado; 
 V - implementar o plano municipal de saneamento básico (PMSB), 
fixando as metas de cobertura e atendimento dos serviços de água; drenagem; 
coleta e tratamento do esgotamento sanitário; limpeza urbana; coleta e 
destinação adequada dos resíduos; 
 VI - manter e ampliar os espaços verdes abertos à população; 
 VII - incentivar permanentemente o fortalecimento de uma 
economia local dinâmica e sustentável ambientalmente e a utilização de fontes 
de energia limpa; 
 VIII - aplicar programas educacionais de qualidade voltados para o 
desenvolvimento ambiental, incluindo conteúdos como a importância da 
conservação ambiental, uso racional da água e o consumo consciente; 
 IX - instituir programas municipais de proteção, recuperação e 
conservação do meio ambiente; 
 X - exercer a competência municipal originária para o licenciamento 
e a fiscalização ambiental. 
 
 Art. 12 O planejamento da política ambiental, considerando as 
especificidades locais, deve: 
 I - considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas, os limites 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA 
Gabinete do Prefeito 

 

______________________________________________________________________ 
Rua Bahia, nº 60 – Centro – Nova Aurora-GO – CEP 75750-00 – Fone: (64)3698-1050 

pmaurora@novaaurora.go.gov.br/ CNPJ: 01.303.619/0001-38 
 

O original devidamente assinado e publicado encontra-se a disposição nos arquivos da Casa. 

de absorção de impactos provocados por obras, atividades e serviços, bem 
como a capacidade de saturação resultante de todos os demais fatores 
naturais e antrópicos, indicados em normas e diretrizes vigentes; 
 II - definir ações que visem ao aproveitamento sustentável dos 
recursos naturais no Município; 
 III - fixar diretrizes específicas para orientar os processos de 
intervenção sobre o meio ambiente; 
 IV - incentivar ações que se destinem a integrar os aspectos 
ambientais dos planos, programas, projetos, atividades e posturas 
desenvolvidos pelos diversos órgãos municipais, estaduais e federais; 
 V - promover a integração da política municipal de meio ambiente 
com as demais políticas de gestão municipal e propiciar a participação dos 
diferentes segmentos da sociedade na sua elaboração e aplicação; 
 VI - fomentar subsídios para a formulação das políticas públicas de 
meio ambiente; 
 
 Art. 13 São instrumentos da Política Municipal do Meio Ambiente, 
dentre outros:  
 I - Fundo Municipal de Meio Ambiente;  
 II - licenciamento ambiental e revisão/renovação; 
 III - fiscalização ambiental e aplicação de sanções administrativas;  
 IV - programa de educação ambiental; 
 V - avaliação de impactos ambientais;  
 VI - acordos, convênios, consórcios e outros mecanismos 
associativos de gerenciamento de recursos ambientais; 
 VII - programas de conservação, proteção e recuperação ambiental; 
 VIII - consultas e audiências públicas; 
 IX - termo de compromisso ambiental; 
 X - codificação das leis municipais ambientais; 
 XI - taxas e preços por prestação de serviços ambientais; 
 XII - outros, na forma do regulamento. 
 
 Parágrafo único. Compete ao Poder Executivo Municipal, quando for 
o caso, regulamentar os instrumentos elencados neste artigo. 
 
 

CAPÍTULO III 
PROGRAMAS AMBIENTAIS MUNICIPAIS 

 
 Art. 14 Os programas ambientais municipais prioritários são: 
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 I - programa de educação ambiental; 
 II - programa de combate ao desmatamento; 
 III - programa de combate à queimada; 
 IV - programa de proteção das áreas de preservação permanente e 
recuperação das áreas degradadas; 
 V - programa de práticas conservacionistas da água, do solo e da 
biodiversidade; 
 VI - programa de incentivo à reciclagem. 
 

SEÇÃO I 
Programa de Educação Ambiental 

 
 Art. 15 Quaisquer programas de educação ambiental no âmbito 
deste município deverão observar as disposições desta subseção, e os órgãos 
e instituições municipais deverão promovê-la de maneira integrada aos valores 
interdisciplinares das ciências ambientais e ao conjunto de ações inerentes ao 
fim do desenvolvimento sustentável.  
 
 Parágrafo único. Entende-se por educação ambiental para os fins 
desta Lei, os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências com a concepção de que o verdadeiro desenvolvimento se 
consegue somente mediante a convivência humana em harmonia com a 
natureza, reconhecendo e aceitando a íntima interdependência entre humanos 
e o ambiente natural em que vivem. 
 
 Art. 16 A educação ambiental prevê atuação formal e não formal, 
dentro e fora dos estabelecimentos de ensino, entre as comunidades e toda a 
população do município, num processo permanente e participativo, de 
explicitação de valores, instrução sobre problemas específicos relacionados ao 
ambiente e à sociedade, formação de conceitos e aquisição de competências 
que resultem no planejamento, preservação, defesa e no convívio harmônico 
entre as pessoas e o ambiente em que vivem. 
 
 Art. 17 A educação ambiental, no âmbito escolar, será desenvolvida 
na rede de ensino municipal, pertencente aos sistemas públicos e filantrópicos, 
de forma interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar, de acordo com a 
filosofia educacional nacional. 
 
 Parágrafo único. Toda e qualquer pesquisa, destinada à educação 
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ambiental, será realizada de forma ética e moral sob a égide desta Lei, da 
Constituição Federal vigente e da legislação federal e estadual correlata.  
 
 Art. 18 Constitui programa municipal específico de educação 
ambiental a criação de agenda própria para a semana do meio ambiente, em 
comemoração ao dia mundial do meio ambiente (05 de junho), obrigando-se 
todas as escolas municipais, neste período, a destinar data especial para 
realizarem exposição educativa, com intuito de integrarem os alunos e 
promoverem a conscientização, a educação e a valorização do meio ambiente 
local, sob pena de responsabilidade de seus diretores ou representantes. 
 
 Art. 19 A educação ambiental atenderá também a comunidade fora 
do contexto escolar e terá característica popular, feita através de palestras, 
oficinas, debates, cursos, desenvolvimento de programas de proteção e defesa 
ambiental envolvendo organizações comunitárias, a distribuição de cartilhas 
educativas e outras estratégias de informação e sensibilização. 
 
 Art. 20 O poder público municipal deverá elaborar, implementar, 
monitorar e avaliar o plano municipal de educação ambiental, conforme 
estabelece a Lei Federal nº 9.795/1999.  
 
 Parágrafo único. O plano de educação ambiental deve ser 
implementado por decreto, e os programas por tempo e objetos determinados 
devem ser subscritos pelo(a) secretário(a) de meio ambiente ou, na ausência 
deste(a), pelo(a) gestor(a) da pasta de meio ambiente. 
 

SEÇÃO II 
Programa de Combate ao Desmatamento Ilegal 

 
 Art. 21 O combate ao desmatamento em âmbito municipal opera-se 
por meio de fiscalização e de conscientização. 
 
 Art. 22 A secretaria ambiental municipal deverá implementar ações 
de fiscalização ambiental espontâneas, valendo-se de comunicação junto aos 
demais órgãos do SISNAMA para garantir o uso de tecnologias que permitam 
ampla e melhor identificação de ocorrências em âmbito municipal. 
 
 Parágrafo único. O órgão municipal de meio ambiente divulgará 
meios de acesso à denúncia, identificada ou anônima, da ocorrência de 
desmatamento ilegal em âmbito municipal. 
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 Art. 23 Compete à secretaria municipal de meio ambiente prestar 
esclarecimentos aos administrados sobre o alcance e os benefícios da 
autorização prévia para realização de desmatamento junto ao órgão estadual 
competente. 
 
 Parágrafo único. O órgão municipal de meio ambiente deverá 
buscar a realização de acordo ou convênio com o Estado para operacionalizar 
ações integradas com a finalidade de viabilizar autorização de desmatamento 
em âmbito municipal. 
 
 Art. 24 A secretaria municipal de meio ambiente deverá solicitar 
acesso ao sistema de análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR para fins de 
identificação de desmatamento. 
 

SEÇÃO III 
Programa de Combate à Queimada 

 
 Art. 25 O combate às queimadas em âmbito municipal opera-se por 
meio de fiscalização e de conscientização. 
 
 Art. 26 A secretaria ambiental municipal deverá implementar ações 
de fiscalização ambiental espontâneas, valendo-se de comunicação junto aos 
demais órgãos do SISNAMA para garantir o uso de tecnologias que permitam 
ampla e melhor identificação de ocorrências em âmbito municipal. 
 
 Parágrafo único. O órgão municipal de meio ambiente divulgará 
meios de acesso à denúncia, identificada ou anônima, da ocorrência de 
queimadas em âmbito municipal. 
 
 Art. 27 Constitui programa específico de combate à queimada o 
incentivo promovido pela administração pública municipal para subsidiar a 
prática de realização de aceiros nas propriedades rurais no âmbito municipal. 
 

SEÇÃO IV 
Programa de Proteção das Áreas de Preservação Permanente e 

Recuperação das Áreas Degradadas 
 

 Art. 28 A proteção às áreas de preservação permanente (APP) e a 
recuperação de áreas degradadas em âmbito municipal opera-se por meio de 
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fiscalização, de conscientização e de incentivos. 
 Art. 29 A secretaria ambiental do município deverá implementar 
ações de fiscalização ambiental espontâneas, valendo-se de comunicação 
junto aos demais órgãos do SISNAMA para garantir o uso de tecnologias que 
permitam ampla e melhor identificação de ocorrências em âmbito municipal. 
 
 Parágrafo único. O órgão municipal de meio ambiente divulgará 
meios de acesso à denúncia, identificada ou anônima, da ocorrência de 
degradação em áreas especialmente protegidas em âmbito municipal. 
 
 Art. 30 A Administração Pública Municipal deverá implantar viveiro 
municipal de mudas nativas do cerrado para atender às demandas de 
recuperação de APP’s, prioritariamente aquelas áreas que componham a bacia 
de abastecimento público municipal. 
 
 Parágrafo único. O órgão ambiental da administração pública 
municipal gerenciará o viveiro e deverá buscar apoios e convênios para sua 
operacionalização. 
 

SEÇÃO V 
Programa de Práticas Conservacionistas da Água, do Solo e da 

Biodiversidade 
 
 Art. 31 Os programas desta subseção visam disponibilizar 
instrumentos e ações que permitam potencializar os impactos positivos e 
mitigar os impactos negativos na gestão dos respectivos temas 
socioambientais. 
 
 § 1o Os programas ambientais elaborados devem conter 
minimamente a introdução ao tema com a apresentação de um diagnóstico 
geral que justifique a apresentação do programa, os objetivos propostos, as 
metas a serem alcançadas, a metodologia a ser utilizada, os indicadores de 
avaliação e o cronograma de execução para no mínimo 02 (dois) anos. 
 
 § 2o Os programas propostos podem ser integrados ou divididos 
desde que comprovada a melhor efetividade de sua execução. 
 
 Art. 32 A classificação das águas interiores situadas no território do 
município, para os efeitos desta Lei, será aquela adotada pela correspondente 
resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, e no que 
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couber, pela legislação estadual e federal. 
 
 Parágrafo único. A secretaria municipal de meio ambiente deverá 
contar com o apoio da concessionária de abastecimento de água e esgoto para 
implementação de oficinas de conscientização do uso da água, especialmente 
em residências abastecidas por água tratada. 
 
 Art. 33 O uso do solo na área urbana do município deverá estar em 
conformidade com a política municipal de parcelamento, uso e ocupação do 
solo, com a dinâmica socioeconômica ecológica regional e local e com o que 
dispõe as legislações pertinentes. 
 
 Parágrafo único. A proteção do solo neste município tem os 
seguintes objetivos: 
 I - garantir o uso racional do solo urbano, através dos instrumentos 
de gestão competentes; 
 II - garantir a correta destinação dos resíduos urbanos e industriais 
com o intuito de proteger o solo dos impactos ocasionados pelas ações 
antrópicas. 
 III - garantir a utilização do solo cultivável, através de adequado 
planejamento, desenvolvimento, fomento e disseminação de tecnologias e 
manejos; 
 IV - priorizar o controle da erosão e o reflorestamento das áreas 
degradadas; 
 V - priorizar a utilização de controle biológico de pragas. 
 Art. 34 A secretaria municipal de meio ambiente deverá criar 
cartilhas e seminários para a população urbana e rural terem acesso a métodos 
e práticas de conservação da água, do solo e da biodiversidade. 
 
 Art. 35 A secretaria municipal de meio ambiente deverá realizar 
oficinas públicas para orientar a aplicação da rotação de culturas, a fim de 
diminuir a exaustão do solo e garantir a biodiversidade. 
 
 Parágrafo único. As oficinas públicas devem orientar sobre 
práticas para fins de conservação do solo o combate à erosão e ao 
assoreamento, o incentivo à aplicação de curvas de nível, ao reflorestamento e 
à preservação da vegetação, bem como a orientação ao manejo adequado do 
gado, calculando-se corretamente a quantidade deles pela área de pasto. 
 

SEÇÃO VI 
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Programa de Incentivo à Reciclagem 
 
 Art. 36 A Administração Pública Municipal deverá incentivar a 
prática da reciclagem por meio das seguintes ações: 
 I - realização de palestras em escolas municipais; 
 II - criação de pontos de entregas voluntárias; 
 III - estabelecimento de acordos e convênios com cooperativas de 
recicladores para captação dos volumes de entregas voluntárias; 
 IV - distribuição de coletores seletivos em pontos estratégicos da 
cidade; 
 V - criação de materiais informativos para divulgação da coleta 
seletiva; 
 VI - incentivo ao comércio local para realização da coleta seletiva; 
 VII - implementação de melhorias contínuas na área de descarte de 
resíduo domiciliar de Nova Aurora. 
 

TÍTULO III 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
CAPÍTULO I 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
 Art. 37 O conjunto de órgãos e instituições, inclusive fundações, 
responsáveis pela proteção, preservação, conservação, defesa, controle, 
melhoria e recuperação do meio ambiente e dos recursos ambientais do 
Município, constituirão o Sistema Municipal de Meio Ambiente – SIMMA, assim 
estruturado: 
 I - Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Aurora – 
SEMMA: órgão central e executor da política municipal de meio ambiente; 
 II - Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMEIA: órgão 
colegiado paritário, autônomo, de caráter consultivo e deliberativo, responsável 
por ações de orientação e direcionamento da política municipal de meio 
ambiente; 
 III - Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA: instrumento de 
recepção dos recursos advindos de fontes públicas e privadas em benefício da 
política municipal de meio ambiente; 
 IV - Órgãos Municipais Integrados e Organizações/Instituições 
colaboradoras. 
 
 Art. 38 Os órgãos e entidades que compõem o SIMMA atuarão de 
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forma harmônica e integrada, sob a coordenação do órgão ambiental central e 
executor. 
 

CAPÍTULO O II 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
 Art. 39 À Secretaria Municipal de Meio Ambiente caberá executar a 
política ambiental do município, nos termos desta Lei, bem como: 
 I - definir, implantar e administrar espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos; 
 II - incentivar a execução de pesquisas e capacitação tecnológica 
para a resolução dos problemas ambientais locais e disponibilizar as 
informações sobre estas questões; 
 III - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético 
no município e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa de material 
genético; 
 IV - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 
 V - proteger e preservar a biodiversidade; 
 VI - promover a captação de recursos financeiros junto a órgãos e 
entidades públicas e privadas e orientar a aplicação destes em atividades 
relacionadas com a proteção, conservação, recuperação e melhoria da 
qualidade do meio ambiente; 
 VII - estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em 
áreas urbanas, objetivando especialmente a consecução de índices mínimos 
de cobertura vegetal; 
 VIII - aprovar mediante autorização, licença prévia, de instalação 
e/ou de operação, planos, programas, projetos, atividades e obras públicas ou 
privadas que possam causar impacto significativo ao ambiente nos limites dos 
territórios do município, nos termos da legislação em vigor; 
 IX – exercer a fiscalização ambiental, lavrando as sanções 
ambientais pertinentes, nos termos da legislação ambiental; 
 X - manifestar-se oficialmente, com caráter deliberativo e com base 
em parecer técnico previamente elaborado, sobre a qualidade, as condições e 
a viabilidade ambiental de empreendimentos efetiva e potencialmente 
causadores de impacto ambiental no município, em procedimentos de 
licenciamento ambiental de competência dos órgãos estadual e federal, sob 
pena de nulidade das licenças eventualmente emitidas; 
 XI - exigir, sempre que necessário, a adoção de medidas 
mitigadoras e/ou compensatórias que deverão ser adotadas pelo 
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empreendedor antes do início da implantação do empreendimento, tanto nos 
licenciamentos de sua competência, como nos licenciamentos executados pelo 
órgão estadual ou federal de meio ambiente; 
 XII - assessorar o poder executivo municipal nas questões relativas 
ao uso do solo urbano ou rural e demais temas relacionados à proteção, 
conservação e recuperação do meio ambiente; 
 XIII – celebrar, em representação do município, termo de 
compromisso ambiental com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 
que tenham cometido infrações ambientais no Município de Nova Aurora, ou 
que devam assumir qualquer compromisso relacionado a quaisquer das formas 
de compensação e/ou compromisso ambiental; 
 XIV - articular com os órgãos executores da política de educação e 
de saúde do município e demais áreas da administração pública municipal, os 
planos, programas e projetos de interesse ambiental, visando uma eficiente 
integração, bem como a adoção de medidas pertinentes, especialmente as de 
caráter preventivo, no que diz respeito aos impactos ambientais sobre a saúde 
pública, inclusive em ambiente de trabalho.  
 

CAPÍTULO III 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 
 Art. 40 O Conselho Municipal de Meio Ambiente, criado pela Lei 
Municipal nº 015/2009, e regido por esta Lei, constitui órgão colegiado, 
autônomo, de caráter consultivo e deliberativo do SIMMA, responsável por 
ações de orientação e direcionamento da política municipal de meio ambiente. 
 
 Art. 41 Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente: 
 I - assessorar os Poderes Legislativo e Executivo na elaboração e 
execução da política municipal de meio ambiente; 
 II - participar na elaboração dos planos e programas do Município 
que promovam controle de impactos – diretos ou indiretos – ao meio ambiente 
e na melhoria da qualidade de vida da população local; 
 III - editar, por meio de resoluções, normas e padrões de qualidade 
ambiental a serem implementados no Município, referentes ao uso dos 
recursos naturais e às atividades causadoras de poluição ambiental sob 
qualquer forma, respeitando o preceituado pelas leis federal, estadual e 
municipal; 
 IV - participar e opinar na criação de unidades de conservação ou 
áreas de especial interesse histórico, arqueológico, ecológico, cultural, 
urbanístico e turístico, localizadas no município; 
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 V - incentivar e realizar programas e projetos de educação 
ambiental no Município, bem como campanhas de conscientização e 
informação à população e aos turistas sobre questões relativas à manutenção 
do ambiente sadio e ao desenvolvimento sustentável; 
 VI - deliberar sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal do 
Meio Ambiente, bem como promover a sua gestão por meio de fiscalização e 
publicidade dos atos praticados. 
 
 Art. 42 O Conselho Municipal de Meio Ambiente é colegiado 
representativo de órgãos do poder público, do setor privado ou empresarial e 
do terceiro setor ou sociedade civil. 
 
 Art. 43 O Conselho Municipal de Meio Ambiente é composto por 
Assembleia Geral, Secretaria Executiva, Câmaras Técnicas e Grupos de 
Trabalho. 
 
 Art. 44 A Assembleia Geral do Conselho é composta pelo 
Presidente e 06 (seis) membros titulares e 06 (seis) membros suplentes, sendo 
03 (três) titulares e 03 (três)  suplentes do poder público e 03 (três) titulares e 
03 (três) suplentes representantes do setor privado e do terceiro setor. 
 
 § 1o São membros da Assembleia Geral: 
 I - Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente, na qualidade de 
Presidente do Conselho; 
 II – 03 (três) representantes do poder público, a saber: 
 a) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 b) representante da Secretaria Municipal de Educação; 
 c) representante da Câmara Municipal de Vereadores; 
 III – 03 (três) representantes do setor privado e do terceiro setor, a 
saber: 
 a) representante do Centro Espírita; 
 b) representante da Igreja Católica; 
 c) representante das Igrejas Evangélicas. 
 
 § 2o Cada órgão e/ou entidade deverá indicar um titular e seu 
suplente com capacidade e poder para representá-lo(a) junto ao Conselho, por 
um mandato de 02 (dois) anos. 
 
 § 3º Para o caso das alíneas “a”, “b”, e “c”, do inciso III, § 1º deste 
artigo, a escolha deverá ser realizada em Assembleia Geral, precedida de 
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edital público, em que, após votação única, o primeiro mais votado será 
escolhido como titular e o segundo mais votado será escolhido como suplente, 
de acordo com a presença dos pretendentes. 
 
 § 4o A composição do Conselho poderá ser alterada apenas por 
Decreto do Executivo Municipal, mediante encaminhamento de resolução 
editada e aprovada pela Assembleia Geral do Conselho em votação de maioria 
absoluta, devendo-se a nova composição respeitar a regra da paridade de 
representação. 
 
 § 5o A função dos membros do Conselho será considerada como 
relevante serviço prestado à comunidade e será exercida sem remuneração 
financeira. 
 
 § 6o A investidura dos membros da Assembleia Geral deverá ser 
decretada, por ato próprio do Chefe do Executivo, em até 90 dias após a 
vigência desta Lei. 
 
 Art. 45 A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação do 
Conselho e será constituída pelo conjunto de conselheiros, sendo que a cada 
um corresponderá 01 (um) voto, e ao presidente caberá apenas o voto de 
qualidade. 
 
 § 1o As reuniões da Assembleia Geral serão presididas sempre pelo 
presidente ou vice-presidente do conselho. 
 
 § 2o Compete à Assembleia Geral: 
 I - deliberar e votar todas as matérias submetidas à apreciação do 
Conselho; 
 II - deliberar sobre propostas apresentadas por qualquer dos seus 
membros; 
 III - apoiar o presidente no cumprimento de suas atribuições; 
 IV - propor e solicitar a convocação de reuniões extraordinárias; 
 V - propor a inclusão de matérias na ordem do dia; 
 VI - deliberar sobre eventual exclusão de membro titular ou suplente 
deste Conselho; 
 VII - cumprir e fazer cumprir legislação ambiental municipal, 
estadual e federal; 
 VIII - aprovar e editar resoluções sobre matérias de sua 
competência; 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA 
Gabinete do Prefeito 

 

______________________________________________________________________ 
Rua Bahia, nº 60 – Centro – Nova Aurora-GO – CEP 75750-00 – Fone: (64)3698-1050 

pmaurora@novaaurora.go.gov.br/ CNPJ: 01.303.619/0001-38 
 

O original devidamente assinado e publicado encontra-se a disposição nos arquivos da Casa. 

 IX - deliberar sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal do 
Meio Ambiente; 
 X - dar cumprimento a todas as atribuições do Conselho, constantes 
nesta Lei. 
 
 § 3o A Assembleia Geral deverá aprovar o Regimento Interno do 
Conselho. 
 
 §4o As reuniões ordinárias e extraordinárias deverão observar um 
quórum mínimo de 03 (três) membros, além da figura do presidente da 
assembleia, tendo-se a legitimidade das votações por maioria simples. 
 
 Art. 46 A Secretaria Executiva do Conselho será constituída por: 
 I - Presidente; 
 II - Vice-Presidente; 
 III - Secretário; 
 IV - Tesoureiro. 
 
 § 1o Compete à Secretaria Executiva: 
 I – compor a mesa diretora da Assembleia Geral; 
 II- cumprir e fazer cumprir as disposições do Regimento Interno; 
 III - definir a política geral e as estratégias das ações ambientais de 
acordo com as diretrizes estabelecidas pela Assembleia Geral; 
 IV - analisar as demonstrações financeiras e o balanço anual do 
Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
 
 § 2o São atribuições do Presidente do Conselho: 
 I - representar o Conselho em juízo e fora dele; 
 II - convocar e presidir eleições da diretoria (secretaria executiva); 
 III - presidir as reuniões da Assembleia Geral e exercer o voto de 
qualidade; 
 IV - resolver questões de ordem nas reuniões; 
 V - determinar a execução das resoluções da assembleia geral; 
 VI - convocar pessoas e entidades para participação a fim de 
prestar assessorias e/ou esclarecimentos sobre questões ambientais ou de 
quaisquer naturezas. 
 
 § 3o São atribuições do Secretário do Conselho: 
 I - organizar e garantir o funcionamento do Conselho; 
 II - coordenar as atividades necessárias para a consecução das 
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atribuições do Conselho; 
 III - cumprir e fazer cumprir as determinações legais e normas 
estatuárias e regimentais; 
 IV - fazer publicar, na imprensa e no placar próprio das publicações 
municipais, as Resoluções do Conselho; 
 V - coordenar as reuniões da Assembleia Geral e das Câmaras 
Técnicas, elaborando as respectivas atas. 
 
 § 4o São atribuições do Tesoureiro: 
 I - emitir cheques para pagamentos mediante assinatura conjunta 
do Presidente do Conselho: 
 II - efetuar os pagamentos aos fornecedores ou prestadores de 
serviço, sempre com cheques nominativos e cruzados, com garantia de 
documentos, observada a validade fiscal dos mesmos; 
 III - desempenhar outras atividades correlatas ou necessárias à 
eficiência de suas atribuições específicas. 
 
 § 5o Fica o Vice-Presidente, na ausência do Presidente, com os 
mesmos poderes conferidos a este. 
 
 § 6o Os mandatos de Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro do 
Conselho terão a duração de 02 (dois) anos, devendo ser ocupados por 
membros titulares, mediante eleição por maioria absoluta da Assembleia Geral. 
 
 § 7º O(A) Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente presidirá o 
Conselho Municipal de Meio Ambiente. 
 

CAPÍTULO IV 
DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

 
 Art. 47 O Fundo Municipal de Meio Ambiente, criado pela Lei 
Municipal nº 016/2009 e regido por esta Lei, tem por objetivo a captação e 
aplicação de recursos financeiros na execução de projetos e atividades que 
visem: 
 I - custear e financiar as ações exercidas pelo Poder Público 
Municipal por intermédio do órgão ambiental municipal, para controle, 
fiscalização, defesa e melhorias no meio ambiente, inclusive o artificial; 
 II - financiar planos, programas, projetos e ações governamentais 
ou privadas, sem fins lucrativos, para: 
 a) proteção, recuperação e conservação do meio ambiente ou 
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estímulos ao uso sustentável de recursos naturais no Município; 
 b) desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental para o 
Município; 
 c) treinamento e capacitação de pessoal do Órgão Ambiental 
Municipal;  
 d) desenvolvimento de cursos, projetos e ações educativas e de 
conscientização ambiental da população em geral; 
 e) desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 
planejamento, administração, execução e controle das ações na Política 
Municipal de Meio Ambiente. 
 III - financiar ações e projetos para preservação, conservação, 
manutenção e melhoria da qualidade do ambiente, em prol da sadia qualidade 
de vida da população e do desenvolvimento sustentável; 
 IV - custear a manutenção, revitalização, ampliação, reforma, 
conservação e fiscalização de parques e áreas verdes do Município; 
 V - financiar ações de saneamento ambiental, inclusive controle de 
populações de animais, nocivos ou não; 
 VI - financiar cursos de aperfeiçoamento e capacitação do quadro 
de funcionários do Órgão Ambiental Municipal, inclusive com logística e diárias 
pertinentes, desde que esteja no rol de atribuições profissionais do técnico e no 
rol de atribuições do cargo vinculado ao Órgão Ambiental Municipal. 
 VII - custear o pagamento de pessoal e de gratificações por 
desempenho aos servidores do órgão central executor da Política Municipal de 
Meio Ambiente, bem como a manutenção da estrutura deste órgão. 
 VIII - financiar a contratação de servidores para atender às 
necessidades de funcionamento do COMEIA. 
 IX - financiar a estruturação físico e patrimonial, equipamentos 
moveis e imóveis, para o funcionamento do COMEIA e da SEMMA. 
 
 Art. 48 Constituirão recursos do Fundo Municipal do Meio 
Ambiente, de que trata o artigo anterior: 
 I – dotações orçamentárias especificamente destinadas ao Fundo; 
 II – recurso financeiro proveniente de multas impostas por infração 
à legislação ambiental; 
 III – créditos adicionais suplementares a ele destinados; 
 IV – recursos financeiros provenientes de tributos e prestação de 
serviços ambientais praticados pelo órgão executivo de política ambiental; 
 V – doações de pessoas físicas e jurídicas; 
 VI – doações de entidades e organizações nacionais e 
internacionais; 
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 VII – recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e 
convênio; 
 VIII – rendimentos obtidos com aplicação de seu próprio patrimônio; 
 IX – indenizações decorrentes de cobranças judiciais e 
extrajudiciais de áreas verdes, devidas em razão de parcelamento irregular ou 
clandestino do solo; 
 X – compensação financeira por extração mineral (CFEM); 
 XI – recursos provenientes de conversão de multas ambientais; 
 XII – taxa e compensação ambiental financeira decorrente de 
licenciamento ambiental;  
 XIII – receita de ICMS Ecológico;  
 XIV – outras receitas eventuais de origem lícita. 
 
 § 1o As receitas neste artigo serão depositadas em conta específica 
do Fundo, mantida em instituição financeira oficial. 
 
 § 2o A movimentação financeira do Fundo deverá conter 
assinaturas conjuntas do presidente do conselho de meio ambiente e do 
respectivo tesoureiro. 
 
 § 3o Quando não estiverem sendo utilizados em suas finalidades 
específicas, os recursos do Fundo poderão ser aplicados no mercado de 
capitais, objetivando a aumento de suas receitas, mediante aprovação da 
maioria absolta da Assembleia Geral do Conselho de Meio Ambiente. 
 
 Art. 49 O Conselho Municipal de Meio Ambiente editará resolução 
estabelecendo os termos de referência, os documentos obrigatórios, a forma, 
os critérios e procedimentos para apresentação e aprovação de projetos a 
serem financiados por este Fundo, assim como a forma, o conteúdo e a 
periodicidade dos relatórios financeiros e de atividades que deverão ser 
apresentadas pelos beneficiários. 
 
 Art. 50 Não poderão ser financiados pelo Fundo projetos 
incompatíveis com quaisquer normas, critérios ou políticas municipais de 
preservação e proteção ao meio ambiente. 
 

CAPÍTULO V 
DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS INTEGRADOS E 

ORGANIZAÇÕES/INSTITUIÇÕES COLABORADORAS 
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 Art. 51 Os órgãos municipais integrados ao SIMMA são os demais 
órgãos e entidades do Município, definidos em ato do Poder Executivo, que 
desenvolvam atividades que interfiram direta ou indiretamente sobre o tema 
meio ambiente. 
 
 Art. 52 As organizações colaboradoras são as organizações sociais 
- OS, as organizações não governamentais - ONGs, as organizações sociais 
da sociedade civil e pública – OSCIP, sindicatos, associações, autarquias e 
fundações cujos objetivos incluam a atuação na seara ambiental e sejam 
compatíveis com a sustentabilidade ambiental. 

 
TÍTULO IV 

DAS NORMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 
 Art. 53 O licenciamento ambiental municipal consiste em um 
conjunto de procedimentos técnico-administrativos, pelo qual o órgão ambiental 
competente analisa, aprova e autoriza a execução de planos, programas e 
projetos, bem como localização, construção, instalação, ampliação, reforma, 
recuperação, alteração, desativação e operação de empreendimentos e/ou 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores, ou daqueles que, de qualquer forma, possam 
causar relevante impacto ambiental, de iniciativa privada ou pública, sem 
prejuízo de outras autorizações legalmente exigíveis, considerando as 
disposições legais e as normas técnicas para cada caso. 
 
 §1o Estão sujeitos ao licenciamento ambiental municipal todos os 
empreendimentos e/ou atividades que utilizem recursos ambientais naturais 
e/ou considerados efetiva e potencialmente poluidores ou capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, de impacto local ou 
conforme competência delegada ao ente municipal pelo correspondente órgão 
do Estado ou da União, por meio de qualquer instrumento legalmente instituído.  
 
 §2o As atividades ou os empreendimentos considerados de impacto 
local e submetidos ao licenciamento ambiental municipal são aqueles previstos 
na legislação estadual pertinente, observando a tipologia de impacto local 
definida em Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de 
Goiás – CEMAm/GO, e de acordo com a previsão da Lei Complementar 
Federal nº 140/2011. 
 
 §3º O Município pode complementar o rol de atividades de impacto 
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local, de que trata o §1º acima, mediante resolução do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, a partir de especificidades locais que justifiquem a ampliação 
daquele rol, conforme autoriza a Constituição Federal da República Federativa 
do Brasil, na dicção do art. 30, inciso I, e art. 23, incisos III, VI e VII.   

 
 § 4º O estabelecimento ou atividade sujeitos ao licenciamento 

ambiental municipal, anteriormente não constantes em normas 
ambientais pertinentes, terão prazo de 180 dias, a contar da publicação da 

resolução municipal de que trata o §3º acima, para providenciar 
regularização junto à SEMMA.  

 
 § 5º O estabelecimento ou atividade que não figure em lista própria 
que as sujeite ao licenciamento ambiental não estará suscetível às sanções 
administrativas decorrentes de falta de autorização ambiental, porém, quando 
devidamente constatado o potencial poluidor e notificado pela Administração 
Pública, observado o poder discricionário e a motivação dos atos 
administrativos, o interessado deverá providenciar/iniciar a regularização no 
prazo determinado, desde que razoável, sob pena de incorrer nas sanções 
pertinentes. 

 
 § 6º O analista ambiental do licenciamento dispõe de poder 

discricionário para modificar a tipologia do(a) empreendimento/atividade, 
desde que devidamente fundamentado em critérios técnicos e garantido o 

controle de impacto ambiental.  
 

 § 7º Quando se tratar de licenciamento de empreendimentos e 
atividades localizados dentro da zona de amortecimento de Unidade de 

Conservação, instituída regularmente e com plano de manejo, o 
procedimento deverá contar também com a autorização do órgão 

administrador da mesma.  
 
 Art. 54 O órgão ambiental municipal competente estabelecerá 
termos de referência para procedimentos próprios de determinados 
empreendimentos e/ou atividades, mediante instrução normativa, e, na 
ausência de termo de referência, cabe ao interessado requerer ato compatível. 
 
 Art. 55 Todas as licenças e/ou autorizações ambientais são 
personalíssimas e transferíveis e, ocorrendo alteração na razão social e/ou 
CNPJ/MF, bem como substituição da pessoa física ou jurídica licenciada, 
desde que não haja alteração estrutural, de projetos e de processos produtivos, 
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a devida substituição deverá ser requerida ao órgão ambiental municipal 
competente, em até 30 (trinta) dias, mediante requerimento acompanhado dos 
documentos comprobatórios, sob pena de suspensão da autorização ou 
licença. 
 
 Parágrafo único. A pessoa física ou jurídica sucessora deve ter 
capacidade civil compatível e estar isenta de restrições, tornando-se 
responsável pelo passivo ambiental, independentemente de ter concorrido ou 
não para sua causa. 
 
 Art. 56 O procedimento relacionado ao licenciamento ambiental 
consiste no conjunto regulador de atos articulados, dos quais se constitui o 
processo, amparados em disposições legais e que dizem respeito à forma, à 
sequência, ao lugar, ao tempo e à discricionariedade da administração pública 
em vista da pretensão de obter autorização/licença ambiental, observadas as 
normas materiais de proteção e de conservação do ambiente.  
 
 Art. 57 No contexto do processo administrativo e de licenciamento 
ambiental, caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente expedir os 
seguintes atos administrativos: 
 I - Certidão de Uso do Solo (US): ato administrativo próprio para 
certificar que o local, o tipo de empreendimento ou atividade e o tamanho da 
área utilizada para desenvolver a atividade estão em conformidade ou não com 
a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo. O prazo de validade da 
Certidão de Uso do Solo é de no máximo 06 (seis) meses.  
 II - Parecer Técnico (PT): ato administrativo preliminar ao processo 
de certidão de uso do solo ou licenciamento ambiental, com vistas a antecipar 
a viabilidade do empreendimento e as possíveis demandas técnicas em 
relação a atividade, bem como para demandas específicas como análise de 
planos, programas e projetos. 
 III - Dispensa de Licença (DL): ato administrativo que dispensa do 
processo de licenciamento ambiental as atividades de baixo impacto ambiental 
dispensadas do processo de licenciamento, após análise técnica.  
 IV - Autorização Ambiental e Registro (AAR): ato administrativo para 
registrar ou para autorizar a execução de obras consideradas de baixo impacto 
local, de movimentação de terra, de corte de árvores isoladas, de limpeza de 
área, de utilização de som em eventos, de propaganda volante e outras 
atividades de rápida execução, bem como autoriza o funcionamento de 
empreendimentos ou atividades consideradas de baixo impacto ambiental. 
Prazo máximo de validade: 01 (um) ano.  
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 V - Licença Municipal para Exploração Mineral (LEM): ato 
administrativo expedido especificamente para cumprir requisito documental 
exigido nos processos de exploração de substâncias minerais junto a Agência 
Nacional de Mineração – ANM, sem desobrigar o licenciamento de 
funcionamento da exploração. Prazo de validade: 04 (quatro) anos. 
 VI - Licença Ambiental Simplificada (LAS): ato administrativo que 
autoriza o funcionamento de empreendimentos ou atividades consideradas de 
baixo médio local, conforme Resolução do Conselho de Meio Ambiente. Prazo 
de validade: 03 (três) anos.   
 VII - Licença Prévia (LP): ato administrativo consistente em 
autorização concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento 
ou atividade aprovando apenas sua localização e concepção, atestando a 
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas próximas fases de implementação, inclusive, apontando a 
obrigatoriedade da compensação financeira pelo impacto ambiental. Os 
empreendimentos passíveis de LP constarão em Resolução do Conselho de 
Meio Ambiente. Prazo de validade: 03 (três) anos. 
 VIII - Licença Instalação (LI): ato administrativo que autoriza a 
instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações 
constantes nos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas 
de controle ambiental e demais condicionantes, à quais constituem motivo 
determinante. Os empreendimentos passíveis de LI constarão em Resolução 
do Conselho de Meio Ambiente. Prazo de validade: no mínimo, o prazo 
estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, 
não podendo ser superior a 04 (quatro) anos. 
 IX - Licença de Operação (LO): ato administrativo que autoriza a 
operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo 
cumprimento do que consta das licenças anteriores – LP e LI –, com as 
medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a 
operação, especialmente o cumprimento da obrigação inerente à compensação 
ambiental. Os empreendimentos passíveis de LO constarão em Resolução do 
Conselho de Meio Ambiente. Prazo de validade: 04 (quatro) anos. 
 X - Licença Ambiental Simplificada Corretiva (LASC): ato 
administrativo que regulariza o funcionamento de empreendimentos ou 
atividades que estavam subordinadas à obtenção de LAS. Prazo de validade: 
03 (três) anos.  
 XI - Licença de Instalação Corretiva (LIC): ato administrativo que 
regulariza empreendimentos instalados ou em instalação e que ainda não 
detenham o licenciamento ambiental. Prazo de validade: até 04 (quatro) anos.  
 XII - Licença de Operação Corretiva (LOC): ato administrativo que 
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regulariza o funcionamento de empreendimentos ou atividades que estavam 
subordinadas à obtenção de LO. Prazo de validade: 04 (quatro) anos. 
 XIII - Licença de Supressão Vegetal (LSV): ato administrativo que 
autoriza a supressão de quaisquer espécies da flora, de florestas nativas e 
formações sucessoras, de domínio público ou privado, ressalvados os casos 
previstos em Lei, mediante aprovação que contemple técnicas de condução, 
corte, supressão, exploração, compensação ambiental florestal e manejo 
compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura vegetal forme.  
Prazo de validade: 02 (dois) anos. 
 
 Art. 58 O procedimento de licenciamento ambiental, satisfeitas 
todas as exigências técnicas e legais, culmina com a expedição do ato 
administrativo autorizatório pertinente, o qual tem caráter precário, complexo e 
discricionário. 
 
 §1º O procedimento tramitará somente após a juntada do 
comprovante de pagamento da respectiva taxa ambiental. 
 
 §2° Os tipos de estudos ambientais serão definidos pelo órgão 
ambiental licenciador, conforme a especificidade do requerimento de 
autorização pertinente, observando seu porte e potencial poluidor e a 
legislação federal e estadual, naquilo que couber. 
 
 §3º No caso de ausência de rol de documentos necessários, o 
requerente será informado sobre a documentação exigida, por meio de termo 
de referência no ato do protocolo do próprio processo administrativo ou, na 
ausência de termo próprio, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
 §4º O órgão licenciador poderá exigir outros documentos, plantas, 
estudos e esclarecimentos adicionais, antes ou após vistorias e quando 
considerados necessários à avaliação dos impactos ambientais - AIA. 
 
 §5º Durante o processo de avaliação técnica, as pendências 
processuais serão informadas ao requerente através de ofícios, que deverão 
ser retirados junto ao setor de protocolo da SEMMA.  
 
 §6º As pendências deverão ser respondidas integralmente e 
protocoladas junto ao protocolo, no prazo máximo de 30 dias, ou em prazo 
superior previamente e devidamente justificado e deferido, sob pena de 
arquivamento do processo administrativo e adoção das demais sanções 
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administrativas cabíveis. 
 
 §7° Sanadas as pendências documentais e realizadas as vistorias 
técnicas necessárias, será emitido parecer técnico do departamento de 
licenciamento ambiental, favorável ou desfavorável ao licenciamento do 
empreendimento.  
 
 §8° Em caso de Parecer Técnico desfavorável, disponibilizar-se-á 
uma cópia do referido parecer e, no caso de ser favorável, disponibilizar-se-á a 
respectiva autorização ou licença ambiental do empreendimento/atividade. 
§9º A emissão/entrega da autorização ou licença ambiental pertinente somente 
ocorrerá mediante apresentação prévia de certidão municipal negativa de 
débitos, cuja validade será de 30 dias a contar da sua emissão. 
 
 Art. 59 A renovação de autorizações/licenças ambientais deve ser 
requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de 
seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando a validade da licença 
automaticamente prorrogada até a manifestação definitiva da SEMMA. 
 
 § 1º Em se tratando de AAR, o prazo previsto no caput será ajustado 
para 60 (sessenta) dias. 
 
 § 2° O requerimento de renovação somente será tratado como tal se 
ocorrer no período de vigência do respectivo ato administrativo. 
 
 § 3º Transcorrido o prazo de vigência, sem o protocolo válido, deverá 
ser aberto novo processo de licenciamento.  
 
 Art. 60 Nos casos de licenciamento ambiental municipal de 
atividades e/ou empreendimentos de relevante impacto ambiental, o 
empreendedor é obrigado a compensar financeiramente o impacto ambiental, 
observando-se o princípio do usuário-pagador, nos termos do inciso IV, art. 7º 
da Lei Federal nº 6.938/1981. 
 
 §1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para 
esta finalidade não pode ser inferior a 0,5% (meio por cento) dos custos totais 
de infraestrutura (planta básica do projeto apto a funcionamento) previstos para 
a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão 
ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo 
empreendimento. 
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 § 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por relevante impacto 
ambiental todo aquele que estiver submetido à obrigatoriedade de LI e/ou LO. 
 
 § 3º A definição da incidência da compensação ambiental, bem como 
do percentual que será aplicado, deverá ser apontada no contexto da Licença 
Prévia ou Licença Corretiva, observados o potencial poluidor e o grau de impacto 
em conformidade com o Anexo VIII da Lei Federal n° 6.938/81, e, 
subsidiariamente, o Anexo da Resolução CEMAm nº 107/2021, ou das normas 
sucessoras.  
 
 § 4º O percentual citado no §1º acima deverá ser delimitado até 1,5% 
(um vírgula cinco por cento) e deverá ocorrer em 03 (três) escalas, na forma a 
seguir: 
 I – 0,5% para pequeno grau de impacto e potencial poluidor. 
 II – 1,0% para médio grau de impacto e potencial poluidor. 
 III – 1,5% para alto grau de impacto e potencial poluidor. 
 
 § 5º Os custos totais de implantação dos empreendimentos deverão 
ser informados pelo empreendedor, em conformidade com a planilha 
orçamentária do empreendimento, devendo ser referendada pelo órgão 
ambiental licenciador. 
 
 § 6º Caso o órgão licenciador discorde dos valores listados na 
planilha citada acima, o caso deverá ser apreciado pela Secretaria de Obras do 
Município, que se baseará em tabelas oficiais e cotações de mercado para definir 
o custo total. 
 
 § 7º Em caso de constatada má-fé do empreendedor sobre o ato 
declaratório de valores, este estará sujeito às sanções pertinentes. 
 
 § 8º Os recursos auferidos a título de compensação financeira pelo 
impacto ambiental, deverão ser investidos em unidades de conservação, em 
áreas verdes, em quaisquer projetos de melhoria da qualidade ambiental e em 
projetos de educação ambiental. 
 
 Art. 61 Nos casos de licenciamento ambiental municipal de qualquer 
tipo de parcelamento do solo (loteamentos e chacreamentos), o empreendedor 
é obrigado a compensar financeiramente o impacto ambiental, na forma a seguir: 
[2.000 UFM x área parcelável (ha)]. 
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 Art. 62 O pagamento da compensação ambiental deverá ser 

compromissado previamente à concessão da LI, mediante patrocínio de projeto 
de cunho ambiental específico ou diretamente na conta do Fundo Municipal do 
Meio Ambiente, neste caso, devendo ser em parcela única ou na forma 
regulamentada em Resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente. 
 
 Parágrafo único. Também estão obrigados ao cumprimento desta 
compensação as atividades e os empreendimentos sujeitos ao licenciamento 
ambiental corretivo, inclusive de operação, quando não existirem 
procedimentos de compensação ambiental pretéritos firmados por órgão 
ambiental competente. 
 
 Art. 63 Todo processo de licenciamento ambiental de parcelamento 
do solo, nas modalidades desmembramento e loteamento, e aqueles cuja 
atividade enquadra-se como de alto impacto, nos termos da Lei Federal n° 
6.938/81, deverão conter parecer jurídico previamente à edição das respectivas 
licenças, o qual deverá analisar a conformidade dos aspectos legais. 
 
 Art. 64 Os licenciamentos submetidos à competência da SEMMA, 
nos termos desta Lei, que estejam em trâmite na Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente, ou que detenham licença vigente do Estado, deverão requerer a 
renovação junto ao Município. 
 
 Art. 65 Fica instituída a tabela de taxas de licenciamento ambiental 
e de preços por outros serviços afins em conformidade com a tabela de valores 
atribuída em ANEXO desta Lei. 

 
TÍTULO V 

DAS NORMAS DE APURAÇÃO E JULGAMENTO DAS INFRAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 Art. 66 Serão regidos por esta Lei os procedimentos para apuração 
e julgamento das infrações administrativas ambientais por condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, por meio de imposição de sanções 
administrativas, com prazo para apresentação de defesa administrativa e 
respectivo sistema recursal, incluindo audiência de conciliação, bem como 
procedimentos para conversão da sanção pecuniária em serviços de 
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preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, além de 
estabelecer formas de pagamento à vista e de parcelamento. 
 
 Art. 67 Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou 
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 
recuperação do meio ambiente. 
 
 Art. 68 As infrações administrativas ambientais, no âmbito deste 
Município, serão apuradas e sancionadas de acordo com as normas materiais 
do Decreto Federal n° 6.514, de 22 de julho de 2008 e suas respectivas 
alterações, observando-se o devido enquadramento do caso concreto à 
tipificação da norma, e sem prejuízo de outras legislações ambientais 
pertinentes e/ou mais específicas. 
 
 Parágrafo único. O corte, a derrubada ou a destruição de qualquer 
árvore em perímetro urbano, sem autorização do órgão ambiental competente, 
serão sancionados por multa simples de 100 UFM por árvore/vegetal e, quando 
se tratar de espécie especialmente protegida, multa simples de 200 UFM por 
árvore/vegetal. 
 
 Art. 69 As infrações administrativas ambientais serão apuradas em 
processo administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 
 §1º O processo administrativo destinado a apurar as infrações 
ambientais inicia-se com o auto de infração lavrado por servidor competente 
lotado na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Nova Aurora. 
 
 §2º Os autos do processo administrativo deverão ter suas páginas 
numeradas sequencialmente e rubricadas por servidor(a) da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Nova Aurora. 
 
 Art. 70 A administração pública municipal obedecerá, dentre outros, 
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência. 
 
 Art. 71 O instrumento de fiscalização ambiental tem por objetivo o 
exercício da ação fiscalizadora e de observância das normas gerais contidas 
na legislação de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, bem 
como o exercício do poder de polícia nos casos de infração da legislação 
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ambiental, pelo poder público municipal. 
 
 Art. 72 São ações diretas no âmbito do instrumento de fiscalização 
ambiental: 
 I - patrulhamento preventivo e/ou coercitivo; 
 II - atendimento a denúncias; 
 III - lavratura de notificações; 
 IV - aplicação de sanções administrativas; 
 V - ações conjuntas em processos de licenciamento e 
monitoramento ambiental. 
 
 Art. 73 A competência para lavrar auto de infração ambiental é 
exclusiva do servidor público efetivo. 
  

CAPÍTULO II 
DAS SANÇÕES POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 

 
 Art. 74 As infrações administrativas ambientais devem ser lavradas 
em autos de infração próprios e punidas com as seguintes sanções: 
 I - advertência; 
 II - multa simples; 
 III - multa diária; 
 IV - apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e flora 
e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, petrechos, 
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; 
 V - destruição ou inutilização do produto; 
 VI - suspensão de venda e fabricação do produto; 
 VII - embargo de obra ou atividade e respectivas áreas; 
 VIII - demolição de obra; 
 IX - suspensão parcial ou total das atividades; e 
 X - restritivas de direitos. 
 
 §1º O rol estabelecido por este artigo não exclui outras sanções 
previstas na legislação ambiental. 
 
 §2º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, 
ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas. 
 
 §3º Quando ocorrer o cometimento de nova infração ambiental pelo 
mesmo infrator, no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de 
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infração anterior devidamente confirmado em decisão definitiva, implicará: 
 I - aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma 
infração; ou 
 II - aplicação da multa em dobro, no caso de cometimento de infração 
distinta. 
 
 Art. 75 O agente autuante, ao lavrar o auto de infração ambiental, 
indicará as sanções aplicáveis estabelecidas nesta Lei, observando: 
 I - a gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e 
suas consequências para a saúde pública e o meio ambiente; 
 II - os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação 
de interesse ambiental, considerando inclusive o histórico fora da administração 
pública municipal; e 
 III - a situação econômica do infrator. 
 
 §1º Para a aplicação do disposto neste artigo, o agente autuante 
deverá pautar-se pelos princípios gerais do direito sancionatório administrativo, 
que têm a finalidade de regulamentar os pertinentes critérios para valoração da 
sanção pecuniária. 
 
 §2° As sanções indicadas pelo agente autuante estão sujeitas à 
confirmação da autoridade julgadora. 
 
 Art. 76 A advertência somente poderá ser aplicada nos casos de 
infrações administrativas ambientais de menor gravidade. 
 
 Parágrafo único. Consideram-se infrações administrativas 
ambientais de menor gravidade aquelas em que a conduta não caracterize danos 
diretos ao meio ambiente ou à saúde pública. 
 
 Art. 77 As sanções de multa independem de prévia notificação ou 
sanção de advertência, porém, se o agente autuante, ao constatar uma infração 
e observando a discricionariedade, nos termos da lei, optar pela advertência 
prévia, a multa simples somente será lavrada se o infrator deixar de atender as 
determinações da advertência no prazo assinalado. 
 
 Parágrafo único. A descaracterização de negligência ou dolo será 
exigível do infrator quando, advertido das irregularidades praticadas, deixar de 
saná-las no prazo assinalado, ou quando opuser embaraço à fiscalização da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
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 Art. 78 A multa diária será aplicada sempre que a prática da infração 
se prolongar no tempo, em valor a ser fixado no auto de infração. 
 
 §1º O valor da multa-dia deverá ser fixado no percentual de 10% (dez 
por cento) do valor da multa simples e, quando se tratar de multa aberta, no 
patamar mínimo cominado para a infração. 
 
 §2º A multa diária deixará de ser aplicada a partir da data em que o 
autuado apresentar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente documentos que 
comprovem a regularização da situação que deu causa à lavratura do auto de 
infração. 
 
 §3º Caso o agente autuante ou a autoridade competente verifique a 
não regularização da situação que deu causa à lavratura do auto de infração, a 
multa diária voltará a ser imposta desde a data em que deixou de ser aplicada, 
notificado o autuado, sem prejuízo da adoção de outras sanções previstas nesta 
Lei. 
 
 Art. 79 Os valores arrecadados com a aplicação das multas 
ambientais de que trata esta Lei serão revertidos integralmente ao Fundo 
Municipal do Meio Ambiente, ou convertidos diretamente em ações de melhoria 
da qualidade do meio ambiente mediante Termo de Compromisso Ambiental. 
 
 Art. 80 A sanção de apreensão de animais, produtos e subprodutos 
da fauna e flora, produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos, 
petrechos, equipamentos ou veículos e embarcações de qualquer natureza 
utilizados na infração, reger-se-á pelo disposto no Decreto Federal n° 
6.514/2008, observando as especificidades da estrutura do órgão municipal. 
 
 Art. 81 As sanções indicadas nos incisos V a IX do art. 74 serão 
aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não 
estiverem obedecendo às determinações legais ou regulamentares específicas. 
 
 Art. 82 O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde 
efetivamente incidiu a infração ambiental, não alcançando as demais atividades 
realizadas em áreas não embargadas do imóvel ou não correlacionadas com a 
infração. 
 
 Art. 83 A cessação das sanções de suspensão e embargo 



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA 
Gabinete do Prefeito 

 

______________________________________________________________________ 
Rua Bahia, nº 60 – Centro – Nova Aurora-GO – CEP 75750-00 – Fone: (64)3698-1050 

pmaurora@novaaurora.go.gov.br/ CNPJ: 01.303.619/0001-38 
 

O original devidamente assinado e publicado encontra-se a disposição nos arquivos da Casa. 

dependerá de decisão da autoridade ambiental, comprovada a regularização da 
obra ou atividade. 
 
 Art. 84 No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, 
o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas 
ou desenvolvidas, excetuadas as atividades essenciais à sobrevivência. 
 
 §1º O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de 
autoria e materialidade, bem como da extensão do dano, apoiando-se em 
documentos, fotografias e dados de localização, incluídas as coordenadas 
geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo auto de 
infração para posterior georreferenciamento. 
 
 §2º Não se aplicará a sanção de embargo nos casos em que a 
infração de que trata o caput deste artigo se der fora da Área de Preservação 
Permanente ou Reserva Legal, salvo quando se tratar de desmatamento não 
autorizado de mata nativa. 
 
 Art. 85 O descumprimento total ou parcial de embargo ensejará a 
aplicação cumulativa das seguintes sanções: 
 I - suspensão da atividade que originou a infração e da venda de 
produtos ou subprodutos criados ou produzidos na área ou local objeto do 
embargo infringido; e 
 II - cancelamento de registros, licenças ou autorizações de 
funcionamento da atividade econômica junto à Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Nova Aurora. 
 
 §1º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente promoverá a 
divulgação dos dados do imóvel rural, da área ou local embargado e do nome do 
respectivo titular em lista oficial, especificando o exato local da área embargada 
e informando que o auto de infração se encontra julgado ou pendente de 
julgamento, conforme o caso. 
 
 §2º A pedido do interessado, a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente emitirá certidão em que constem a atividade, a obra e a parte da área 
do imóvel objeto do embargo, indicando, por coordenadas geográficas, o local 
efetivamente atingido, conforme o caso. 
 Art. 86 A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela 
autoridade ambiental, após o julgamento em última ou definitiva instância, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa ao acusado, quando: 
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 I - verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida 
e em desacordo com a legislação ambiental; ou 
 II - quando a obra ou construção realizada não atender às 
condicionantes da legislação ambiental e não seja passível de regularização. 
 
 §1º A demolição poderá ser feita pela Administração ou pelo infrator, 
em prazo assinalado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, após o 
julgamento definitivo do auto de infração. 
 
 §2º As despesas com demolição correrão por conta do infrator, que 
será notificado para realizá-la ou reembolsar aos cofres públicos os gastos que 
tenham sido efetuados pela Administração. 
 
 §3º Não será aplicada a sanção de demolição quando, mediante 
laudo técnico, for comprovado que o desfazimento poderá trazer piores impactos 
ambientais que sua manutenção, caso em que a autoridade ambiental, mediante 
decisão fundamentada, deverá, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, 
impor as medidas necessárias à cessação e mitigação do dano ambiental, 
observada a legislação em vigor. 
 
 Art. 87 A sanção de destruição referida no inciso V do art. 74 poderá 
ser aplicada pela autoridade ambiental, após o julgamento em última ou definitiva 
instância, assegurados o contraditório e a ampla defesa ao acusado. 
 
 Art. 88 As sanções restritivas de direito aplicáveis às pessoas físicas 
ou jurídicas são: 
 I - suspensão de registro, licença ou autorização; 
 II - cancelamento de registro, licença ou autorização; 
 III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais; 
 IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento 
de estabelecimentos oficiais de crédito; e 
 V - proibição de contratar com a administração pública. 
 
 §1º A autoridade ambiental fixará o período de vigência das sanções 
previstas neste artigo, observados os seguintes prazos: 
 I - até 3 (três) anos, para a sanção prevista no inciso V; 
 II - até 1 (um) ano, para as demais sanções. 
 §2º Em qualquer caso, a extinção desta sanção fica condicionada à 
regularização da conduta que deu origem ao auto de infração.  
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CAPÍTULO III 
DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS 

 
 Art. 89 Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da Administração 
objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contados da 
data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do 
dia em que esta tiver cessado. 
 
 §1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental 
pela Administração a partir da lavratura do auto de infração. 
 
 §2º Incide a prescrição no procedimento de apuração de auto de 
infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou 
despacho saneador, cujo processo será arquivado de ofício ou mediante 
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da 
responsabilidade funcional decorrente da paralisação. 
 
 §3º A prescrição da pretensão punitiva da Administração não elide a 
obrigação de reparar o dano ambiental. 
 
 Art. 90 Interrompe-se a prescrição: 
 I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do 
infrator por qualquer meio, inclusive por edital; 
 II - pela decisão condenatória recorrível. 
 

CAPÍTULO IV 
DO AUTO DE INFRAÇÃO 

 
 Art. 91 Este Capítulo regula o procedimento de lavratura de auto de 
infração. 
 
 Art. 92 O auto de infração será lavrado quando constatada a 
ocorrência de infração administrativa ambiental, momento em que deverá ser 
dada ciência ao autuado, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  
 
 §1° O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas 
seguintes formas:  
 I - pessoalmente;  
 II - por seu representante legal;  
 III - por carta registrada com aviso de recebimento; 
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 IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não 
sabido ou se não for localizado no endereço, bem como em demais casos não 
previstos nesta Lei. 
 
 §2° Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o 
agente autuante certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas e o 
entregará ao autuado.  
 
 §3° Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração 
administrativa, e inexistindo preposto identificado, o agente autuante aplicará o 
disposto no §1°, encaminhando o auto de infração por via postal com aviso de 
recebimento ou outro meio válido que assegure a sua ciência.  
 
 Art. 93 O auto de infração deverá ser lavrado em impresso próprio, 
com a identificação do autuado, a descrição clara e objetiva das infrações 
administrativas constatadas e a indicação dos respectivos dispositivos legais e 
regulamentares infringidos, não devendo conter emendas ou rasuras que 
comprometam sua validade. 
 
 Art. 94 O auto de infração será encaminhado à unidade 
administrativa responsável pela apuração da infração, oportunidade em que se 
fará a autuação processual no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
de seu recebimento, ressalvados os casos devidamente justificados. 
 
 Art. 95 O auto de infração que apresentar vício sanável poderá, a 
qualquer tempo, ser convalidado de ofício pela autoridade julgadora, mediante 
despacho saneador, após o pronunciamento da assessoria jurídica da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
 Parágrafo único. O autuado deverá alegar a constatação do vício 
sanável no prazo da defesa inicial, sob pena de preclusão do direito.  
 
 Art. 96 O auto de infração que apresentar vício insanável deverá ser 
declarado nulo pela autoridade julgadora competente, que determinará o 
arquivamento do processo, após o pronunciamento da assessoria jurídica da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
 §1° Para os efeitos do caput, considera-se vício 
insanável aquele em que a correção da autuação implica modificação do fato 
descrito no auto de infração e/ou do valor da sanção de multa. 
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 §2° Nos casos em que o auto de infração for declarado nulo e estiver 
caracterizada a conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, deverá ser 
lavrado novo auto, observadas as regras relativas à prescrição. 
 
 §3° O erro no enquadramento legal da infração não implica vício 
insanável, podendo ser alterado pela autoridade julgadora mediante decisão 
fundamentada que retifique o auto de infração.  

 
CAPÍTULO V 

DA INSTRUÇÃO E DO JULGAMENTO 
 
 Art. 97 O autuado poderá, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da 
data da ciência inequívoca da autuação, oferecer defesa contra o auto de 
infração na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nova Aurora, 
dirigindo-a ao Secretário de Meio Ambiente, na qualidade de autoridade 
julgadora de primeira instância.  
 
 §1° O órgão ambiental responsável aplicará o desconto de 30% 
(trinta por cento), após homologação do auto de infração, sempre que o autuado 
decidir efetuar o pagamento da penalidade no prazo previsto no caput.  
 
 §2° O órgão ambiental responsável concederá desconto de 30% 
(trinta por cento) sobre o valor corrigido da penalidade, nos termos da legislação 
municipal, para os pagamentos realizados após o prazo do §1º e no curso do 
processo, antes do trânsito em julgado. 
 
 §3º Durante a fluência do prazo de defesa, é facultado à parte 
requerer agendamento da audiência de conciliação ambiental, nos termos dos 
artigos 112 e seguintes desta Lei, interrompendo-se o prazo a partir do protocolo 
do requerimento, de modo que seu curso voltará a correr na data da realização 
da audiência, independentemente da efetividade desta. 
 
 §4º Nos casos em que houver multa simples de valor igual ou 
superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), torna-se obrigatório o agendamento de 
audiência de conciliação, mediante notificação do órgão ambiental, a ser 
efetivada no prazo da defesa. 
 §5º Cabe à Administração Pública promover tentativas de 
comunicação à parte da audiência sem prejuízo de sua ocorrência em caso de 
não efetivação desta.  
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 §6º A fluência do prazo de que trata o caput fica suspensa pelo 
agendamento da audiência de conciliação ambiental e o seu curso se iniciará a 
contar da data de sua realização. 
 
 Art. 98 A defesa será formulada por escrito, acompanhada de cópia 
do auto de infração, documentos pessoais do autuado e comprovante de 
endereço atualizado. 
 
 Parágrafo único. Requerimentos formulados fora do prazo de 
defesa poderão não ser conhecidos, podendo ser desentranhados dos autos 
conforme decisão da autoridade ambiental competente devidamente motivada.  
 
 Art. 99 O autuado poderá ser representado por advogado ou 
procurador legalmente constituído, devendo, para tanto, anexar à defesa o 
respectivo instrumento de procuração, que, em não sendo advogado, deverá 
conter firma reconhecida.  
 
 Parágrafo único. O autuado poderá requerer prazo de até 10 dias 
para a juntada do instrumento a que se refere o caput, quando houver justificada 
necessidade de resguardar o direito da parte. 
 
 Art. 100 A defesa de mérito não será conhecida quando 
apresentada: 
 I - fora do prazo; 
 II - por quem não seja legitimado; ou 
 III - perante órgão ou entidade incompetente.  
 
 Parágrafo único. Os vícios de legalidade poderão ser apontados a 
qualquer tempo, antes do trânsito em julgado. 
 
 Art. 101 Ao autuado caberá a prova dos fatos que tenha alegado, 
sem prejuízo dos poderes atribuídos à autoridade julgadora de primeira instância 
para instrução do processo.  
 
 Parágrafo único. A infração imputada presume-se verdadeira, 
cabendo à parte autuada provar o contrário. 
 
 Art. 102 A autoridade julgadora de primeira instância poderá 
requisitar a produção de provas necessárias à sua convicção, bem como 
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parecer técnico ou contradita do agente autuante, especificando o objeto a ser 
esclarecido. 
 
 §1o O parecer técnico deverá ser elaborado no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, ressalvadas as situações devidamente justificadas.  
 
 §2o A contradita deverá ser elaborada pelo agente autuante no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento do processo, e 
ressalvadas as situações devidamente justificadas.  
 
 Art. 103 As provas propostas pelo autuado, quando impertinentes, 
desnecessárias ou protelatórias, poderão ser recusadas, mediante decisão 
fundamentada da autoridade julgadora competente.  
 
 Art. 104 A decisão da autoridade julgadora de primeira instância não 
se vincula às sanções aplicadas pelo agente autuante, ou ao valor da multa, 
podendo, em decisão motivada, de ofício ou a requerimento do interessado, 
minorar, manter ou majorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos na 
legislação ambiental vigente.   
 
 Parágrafo único. Nos casos de qualquer agravamento da 
penalidade, que deverá ser apurado mediante despacho obrigatório a ser 
juntado aos autos indicando se contra o autuado existe auto de infração anterior 
com decisão definitiva, o autuado deverá ser cientificado antes da respectiva 
decisão, por meio válido que assegure a certeza de sua ciência, para que se 
manifeste no prazo de 10 dias.  
 
 Art. 105 A decisão da autoridade competente para proferir 
julgamento deverá ser motivada, com a indicação dos fatos e fundamentos 
jurídicos em que se baseia. 
 
 §1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo 
consistir em declaração de concordância com fundamentos de pareceres e 
informações anteriores.  
 
 §2o O parecer jurídico é facultativo a critério da autoridade julgadora, 
quando não houver apresentação de defesa. 
 
 Art. 106 Julgado o auto de infração em primeira instância, o autuado 
será notificado por via postal com aviso de recebimento, ou outro meio válido 
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que assegure a certeza de sua ciência, para pagar a multa no prazo de 20 dias, 
a partir do recebimento da notificação, ou para apresentar recurso no mesmo 
prazo.  
 
 §1° O órgão ambiental competente concederá desconto de 30% 
(trinta por cento) do débito devidamente corrigido nos termos da legislação 
municipal, para os pagamentos realizados no curso do processo, somente após 
a decisão homologatória de primeira instância e antes do trânsito em julgado.  
 
 §2o Caso o interessado não efetue o pagamento e não apresente 
recurso tempestivo, a autoridade julgadora deverá certificar o trânsito em julgado, 
com a consolidação do débito devidamente corrigido nos termos da legislação 
municipal, para posterior encaminhamento ao órgão municipal competente para 
realizar a inscrição do débito em dívida ativa e subsequente execução judicial. 
 
 Art. 107 Da decisão proferida pelo Secretário de Meio Ambiente 
caberá recurso, no prazo de 20 (vinte) dias, em última instância administrativa, 
ao Prefeito Municipal. 
 
 Parágrafo único. O recurso hierárquico de que trata este artigo 
deverá ser apresentado na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para 
apreciação preliminar do Secretário, que, se não reconsiderar a decisão de 
primeira instância no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhará o recurso ao Prefeito 
Municipal, na qualidade de autoridade julgadora de segunda e última instância. 
 
 Art. 108 O recurso interposto na forma prevista no art. 107 não terá 
efeito suspensivo, com exceção à penalidade pecuniária.   
 
 Parágrafo único. Na hipótese de justo receio de prejuízo de difícil ou 
incerta reparação, a autoridade recorrida poderá, de ofício ou a pedido do 
recorrente, conceder efeito suspensivo ao recurso.  
 
 Art. 109 O recurso de mérito não será conhecido quando interposto: 
 I - fora do prazo; 
 II - perante autoridade incompetente; ou 
 III - por quem não seja legitimado.  
 
 Art. 110 Da decisão proferida em segunda instância não caberá 
recurso. 
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 Art. 111 Após o julgamento de última instância, em caso de 
improvimento do recurso, o interessado deverá ser notificado para realizar o 
pagamento no prazo de 20 (vinte) dias. 
 
 §1o O pagamento realizado no prazo disposto no caput contará com o 
desconto de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da penalidade, a partir da 
decisão homologatória de primeira instância, nos termos da legislação tributária 
municipal, a contar da decisão homologatória de primeira instância. 
 
 §2o Caso o interessado não efetue o pagamento, a autoridade 
julgadora deverá certificar o trânsito em julgado, com a consolidação do débito 
devidamente corrigido nos termos da legislação municipal, para posterior 
encaminhamento para realizar a inscrição do débito em dívida ativa e a 
subsequente execução judicial. 
 

CAPÍTULO VI 
DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

 
 Art. 112 A conciliação deve ser estimulada pela administração 
pública, com vistas a encerrar os processos administrativos relativos à apuração 
de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 
 
  §1º A audiência de conciliação ambiental será agendada para 
ocorrer, no máximo, 30 (trinta) dias após a notificação da lavratura do auto de 
infração ou o protocolo de requerimento de agendamento da reunião pelo 
Autuado, nos termos do artigo 97, §3º.  
 
 §2º A fluência do prazo para oferecimento de defesa fica suspensa 
pelo agendamento da audiência de conciliação ambiental e o seu curso se 
iniciará a contar da data de sua realização.  
 
 §3º A suspensão de que trata o §2º não prejudica a eficácia das 
medidas administrativas cautelares eventualmente aplicadas.  
 
 §4º O intervalo de tempo de que trata o caput destinar-se-á à 
notificação do autuado. 
 
 Art. 113 Compete ao Secretário Municipal de Meio Ambiente nomear 
comissão permanente para realizar os procedimentos conciliatórios, por meio 
das seguintes etapas: 
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 I - realizar a análise preliminar da autuação para: 
 a) convalidar de ofício o auto de infração que apresentar vício 
sanável, por meio de despacho saneador, após o pronunciamento da assessoria 
jurídica; 
 b) declarar nulo o auto de infração que apresentar vício insanável, 
por meio de despacho fundamentado, após o pronunciamento da assessoria 
jurídica. 
 II - realizar a audiência de conciliação ambiental. 
 
 Art. 114 A Comissão de Conciliação Ambiental será composta por, 
no mínimo, dois servidores, e a conciliação ambiental ocorrerá em audiência 
única, realizada pela comissão permanente de conciliação, praticando-se atos 
com vistas a encerrar o processo administrativo de apuração da infração 
administrativa ambiental, por meio de: 
 a) explanação ao autuado as razões de fato e de direito que 
ensejaram a lavratura do auto de infração; 
 b) decisão sobre questões de ordem pública;  
 c) apresentação das soluções legais possíveis para encerrar o 
processo, tais como o desconto extraordinário de 60% (sessenta por cento) para 
pagamento à vista ou conversão da multa em serviços de preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade do meio ambiente; e 
 d) homologação da opção do autuado por uma das soluções de que 
trata a alínea “c”. 
 
 §1º O não comparecimento do autuado à audiência de conciliação 
ambiental será interpretado como ausência de interesse em conciliar e retomará 
o curso do prazo para apresentação da defesa contra o auto de infração. 
 
 §2º O autuado poderá apresentar justificativa para o seu não 
comparecimento à audiência de conciliação ambiental, acompanhada da 
respectiva prova, no prazo de dois dias, contados da data agendada para a 
audiência. 
 
 §3º Fica a critério exclusivo da comissão permanente de conciliação 
reconhecer como válida a justificativa de que trata o § 2º e agendar uma nova 
data para a audiência de conciliação ambiental, com devolução do prazo para 
oferecimento de defesa. 
 
 §4º Não cabe recurso contra o indeferimento da justificativa de que 
trata o § 2º. 
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 §5º Desde que haja concordância expressa do autuado, a audiência 
de conciliação ambiental poderá ser realizada por meio eletrônico. 
 §6º O desconto extraordinário de 60% (sessenta por cento) para 
pagamento do débito à vista é permitido apenas no ato de realização desta 
audiência de conciliação. 
 
 Art. 115 A audiência de conciliação ambiental será reduzida a termo 
e conterá: 
 I - a qualificação do autuado e, quando for o caso, de seu advogado 
ou procurador legalmente constituído, com as respectivas assinaturas; 
 II - a certificação de que foi realizada a análise preliminar da 
autuação; 
 III - a certificação de que foram explanadas ao autuado as razões de 
fato e de direito que ensejaram a lavratura do auto de infração, e que foram 
apresentadas as soluções possíveis para encerrar o processo; 
 IV - a manifestação de interesse do autuado na conciliação, que 
conterá: 
 a) a indicação da solução legal por ele escolhida para encerrar o 
processo e os compromissos assumidos para o seu cumprimento; 
 b) a declaração de desistência de impugnar judicial e 
administrativamente a autuação e de renúncia a quaisquer alegações de direito 
sobre as quais se fundamentariam as referidas impugnações; e 
 c) a assunção da obrigação de protocolar pedido de extinção do 
processo com resolução do mérito em eventuais ações judiciais propostas, no 
prazo de quinze dias, contados da data de realização da audiência de conciliação 
ambiental; ou 
 V - a manifestação do autuado de ausência de interesse na 
conciliação, que conterá, obrigatoriamente, a declaração de ciência de retomada 
do prazo para apresentação de defesa; 
 VI - as providências a serem adotadas, conforme a manifestação do 
autuado. 
 
 §1º O termo de conciliação ambiental será publicado, no prazo de 
dez dias, contado da data de sua realização. 
 
 §2º A hipótese de conversão da multa será formalizada por meio de 
termo de compromisso ambiental, a partir do apontamento do projeto deliberado 
pelo órgão ambiental. 
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 §3º A realização de conciliação ambiental não exclui a obrigação de 
reparar o dano ambiental. 

 
CAPÍTULO VI 

DO PROCEDIMENTO DE CONVERSÃO DE MULTA SIMPLES EM 
SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA 

QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE 
 
 Art. 116 A autoridade julgadora de primeira instância poderá 
converter a multa simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente.   
 
 Art. 117 São considerados serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente: 
 I - a promoção de regularização fundiária de unidade de 
conservação;  
 II - recuperação:  
 a) de áreas degradadas para a conservação da biodiversidade e a 
conservação e a melhoria da qualidade do meio ambiente;  
 b) de processos ecológicos essenciais;  
 c) de vegetação nativa para proteção; e  
 d) de áreas de recarga de aquíferos e revitalização de bacias 
hidrográficas;  
 III - proteção e manejo de espécies da flora nativa e da fauna 
silvestre;  
 IV - monitoramento da qualidade do meio ambiente e 
desenvolvimento de indicadores ambientais;  
 V - mitigação ou adaptação às mudanças do clima;  
 VI - manutenção de espaços públicos ou privados que tenham como 
objetivo a conservação, a proteção e a recuperação de espécies da flora nativa 
ou da fauna silvestre e de áreas verdes urbanas destinadas à proteção dos 
recursos hídricos;  
 VII - educação ambiental;  
 VIII - o custeio ou a execução de programas e projetos para 
fortalecimento, reestruturação, gestão e aperfeiçoamento de processos 
finalísticos do órgão municipal ambiental, bem como o custeio de projetos 
desenvolvidos por entidades privadas de proteção e conservação do meio 
ambiente;  
 IX - pagamento de serviços ambientais; atividades e ações em prol 
de unidades de conservação e da proteção, manejo e conservação da vegetação 
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nativa; fortalecimento de instituições públicas e privadas que tenham como 
objetivo principal a proteção do meio ambiente; comunicação social que tenha 
como objetivo divulgar unidades de conservação, proteção de flora e fauna e 
mensagens de valorização e proteção ambiental; promoção de atividades que 
visem a prevenção e combate a incêndios florestais, prevenção de acidentes e 
emergências ambientais, além de outras ações que permitam a promoção da 
qualidade ambiental e climática.  
 § 1º Caberá ao titular do órgão ambiental municipal, por ato próprio, 
disciplinar os aspectos atinentes ao serviço de recuperação de áreas 
degradadas.  
 
 § 2º O órgão municipal do meio ambiente poderá elaborar projetos 
de conversão de multa em que as políticas públicas municipais formuladas ou 
executadas pelo próprio órgão sejam beneficiárias, também poderá realizar 
chamadas públicas para selecionar projetos apresentados por outros órgãos e 
entidades, públicas ou privadas sem fins lucrativos, para a execução dos 
serviços de que trata este artigo. 
 
 § 3º Não caberá conversão de multa para reparação de danos 
decorrentes das próprias infrações.  
 
 § 4º Para a execução dos serviços de preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente previstos neste artigo poderão ser 
adquiridos bens móveis e imóveis, equipamentos e instrumentos que viabilizem 
as ações, e figurarão como beneficiários diretos os respectivos executores ou 
prestadores, inclusive o órgão ambiental autuador.  
 
 § 5º Os bens móveis e imóveis, equipamentos e instrumentos 
adquiridos de que trata o § 4º serão revertidos ao órgão ambiental autuador, ao 
final da execução do projeto, excetuados aqueles que possam ser integrados à 
execução de ações e atividades que se perpetuem para além do cronograma 
físico do projeto, conforme a situação do caso concreto e o que estiver disposto 
em acordo ou contrato.  
 
 Art. 118 O autuado poderá requerer a conversão de multa de que 
trata esta seção até a inscrição do débito em dívida ativa. 
 
 Art. 119 O autuado, ao pleitear a conversão de multa, deverá optar:  
 I - pela implementação, por seus meios, de serviço de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, no âmbito de, no 
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mínimo, um dos objetivos previstos nos incisos I a IX do art. 117;  
 II - pelo depósito do valor correspondente na conta do Fundo 
Municipal de Meio Ambiente. 
 
 Art. 120 O valor dos custos dos serviços de preservação, 
conservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente será igual 
ou superior ao valor da multa convertida.  
 
 § 1º Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica 
obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.  
 
 § 2º A autoridade ambiental, ao deferir o pedido de conversão 
prevista no inciso I do caput do art. 119, aplicará sobre o valor da multa 
consolidada o desconto de:  
 I – 60% (sessenta por cento), quando o requerimento for apresentado 
por ocasião da audiência de autocomposição ambiental;   
 II – 50% (cinquenta por cento), quando o requerimento for 
apresentado até a decisão de primeira instância; e  
 III – 40% (quarenta por cento), quando o requerimento for 
apresentado até a inscrição do débito em dívida ativa.  
 
 § 3º O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor 
mínimo legal aplicável à infração.  
 
 § 4º As multas decorrentes de infrações ambientais que tenham 
provocado mortes humanas ou graves consequências à saúde pública e ao bem-
estar social não poderão sofrer os descontos previstos nos § 2º deste artigo.  
 
 § 5º Considera-se grave consequência à saúde pública ou ao bem-
estar social o evento ou situação decorrente de infração ambiental que provoque 
o comprometimento dos sistemas de comunicação, o impedimento de acesso 
aos locais afetados que impeçam o livre trânsito de pessoas ou comunidades, à 
destruição de edificações públicas e privadas em condições de impedir acesso 
a serviços públicos ou moradias, a falta de água para abastecimento público, 
desabastecimento de alimentos ou falta de energia elétrica, esta por mais de 5 
(cinco) dias, bem como aqueles que provoquem número de feridos cujos 
sistemas locais de saúde não sejam suficientes para atendimento, quando este 
existir no município.  
 
 § 6º Quando for efetivada a conversão da multa, não incidirá o 
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desconto previsto no parágrafo único do art. 158 desta Lei. 
 
 Art. 121 O requerimento de conversão de multa na modalidade 
prevista no inciso I do caput do art. 176 será instruído com o projeto de prestação 
de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente, conforme as diretrizes estabelecidas pelo órgão emissor da multa.  
 
 Art. 122 O valor da execução dos serviços de preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade do meio ambiente não poderá ser inferior ao valor 
da multa convertida.  
 
 § 1º A Na hipótese de o autuado não dispor de projeto na data do 
requerimento, a autoridade julgadora, se for provocada, poderá conceder prazo 
de até 30 (trinta) dias para que o autuado apresente o documento referido.  
 
 § 2º Antes de decidir sobre o pedido de conversão de multa, a 
autoridade julgadora poderá determinar ao autuado que proceda, em prazo 
predefinido não inferior a 30 (trinta) dias, emendas, revisões e ajustes no projeto, 
inclusive com o objetivo de adequá-lo ao valor consolidado da multa a ser 
convertida.  
 
 § 3º O não atendimento por parte do autuado das situações previstas 
neste artigo implicará o indeferimento do pedido de conversão de multa.  
 
 Art. 123 O termo de compromisso deverá conter as seguintes 
cláusulas obrigatórias:  
 I - nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e dos 
respectivos representantes legais; 
 II - prazo de vigência do compromisso, que, em função da 
complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de 
noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação por 
igual período; 
 III - descrição detalhada de seu objeto e valor do investimento 
previsto, com metas a serem atingidas; 
 IV - multa de 20% sobre o valor integral da sanção pecuniária 
original, a ser aplicada em decorrência do não-cumprimento das obrigações nele 
pactuadas; e 
 V - foro competente para dirimir litígios entre as partes. 
 
 § 1o O inadimplemento do termo de compromisso implica:  
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 I – na esfera administrativa, inscrição imediata do débito em dívida 
ativa para cobrança da multa resultante do auto de infração, subtraídos os 
valores já pagos ou depositados, acrescidos dos consectários legais incidentes; 
e  
 II – na esfera cível, execução judicial imediata das obrigações 
pactuadas, tendo em vista seu caráter de título executivo extrajudicial 
 
 § 2o A celebração do termo de compromisso não põe fim ao processo 
administrativo, devendo a autoridade competente monitorar e avaliar, no máximo 
a cada 06 (seis) meses, se as obrigações assumidas estão sendo cumpridas.  
 
 § 3o O termo de compromisso poderá conter cláusulas relativas às 
demais sanções aplicadas em decorrência do julgamento do auto de infração.  
 
 § 4o A assinatura do termo de compromisso tratado neste artigo 
suspende a exigibilidade da multa aplicada.  
 
 § 5o O descumprimento do termo de compromisso, ainda que parcial, 
resolve-se na execução do título extrajudicial, proibindo o compromissário de 
valer-se novamente deste benefício pelo período de 10 anos.  
 
 Art. 124 Sob pena de ineficácia, os termos de compromisso deverão 
ser extratados e publicados em jornais de ampla circulação local, às expensas 
do compromissário.  
 

CAPÍTULO VII 
DO PARCELAMENTO DO DÉBITO 

 
 Art. 125 Os créditos oriundos das penalidades aplicadas pela 
SEMMA no âmbito administrativo e ainda não inscritos em dívida ativa poderão 
ser parcelados em até 24 (vinte e quatro) prestações mensais. 
 
 §1º Na hipótese de parcelamento do débito, não será concedida a 
redução de 30% (trinta por cento), podendo nele ser incluído débito ainda não 
definitivamente constituído e do qual, no seu interesse exclusivo, renuncie o 
autuado aos atos e termos processuais subsequentes, inclusive prazo recursal. 
 
 §2º O débito objeto de parcelamento será devidamente corrigido na 
data do pedido de parcelamento, conforme legislação municipal. 
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 §3º O valor mínimo de cada prestação mensal não poderá ser 
inferior a: 
 I - R$ 100,00 (cem reais), quando o devedor for pessoa natural; e 
 II - R$ 200,00 (duzentos reais), quando o devedor for pessoa 
jurídica. 
 
 § 4º O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor 
do débito consolidado pelo número de parcelas, observados os limites do § 3º. 
 

TÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 126 Aplica-se a esta Lei, nos casos omissos e naquilo que 
couber, as disposições da legislação ambiental federal e estadual, inclusive as 
contidas em Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
– e do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Goiás – CEMAm, no tocante a 
definições, conceitos e demais normas relativas à promoção, proteção, 
recuperação e fiscalização do meio ambiente no território municipal. 
 
 Art. 127 A delimitação das Áreas de Preservação Permanente deve 
seguir as mesmas regras das normas Estadual e Federal, ressalvando a 
competência municipal para dispor sobre uso e ocupação de perímetro urbano, 
obedecendo aos rígidos critérios previstos para eventuais intervenções ou 
supressões de vegetação nativa.   
 
 Art. 128 A tutela das Áreas de Reserva Legal (RL) deve seguir as 
mesmas regras das normas Estadual e Federal, obedecendo aos rígidos 
critérios previstos para eventuais intervenções, manejos ou supressões de 
vegetação nativa.   
 
 Art. 129 O Município buscará a instrumentalização, no campo da 
competência e da capacidade técnica, para a realização do procedimento de 
análise dos processos do Cadastro Ambiental Rural - CAR. 
 
 Parágrafo único. Nas hipóteses de compensação ambiental, de 
que tratam os artigos 28, 29 e 35 da Lei Estadual nº 18.104/2013 – Código 
Florestal de Goiás –, fica autorizada a doação ao Poder Público de área 
localizada no interior de unidade de conservação de domínio público Municipal 
pendente de regularização fundiária ou doação de área para criação de 
unidade de conservação municipal mediante autorização do órgão municipal 
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competente. 
 
 Art. 130 Introduzidas alterações na legislação estadual e federal, 
estas passarão a vigorar na data de sua publicação, revogando-se os 
dispositivos divergentes porventura existentes nesta Lei, quando assim indicar 
as regras de competência constitucional. 
 
 Art. 131 Cabe ao Poder Executivo Municipal regulamentar as 
disposições desta Lei, no que couber. 
 
 Parágrafo único. Compete ao Secretário Municipal de Meio 
Ambiente editar instrução normativa para regulamentar procedimentos relativos 
às disposições desta Lei e do regulamento existente, em especial as regras 
para reposição florestal e compensação florestal por danos. 
 
 Art. 132 Esta Lei e seu Anexo serão disponibilizados no site do 
Município de Nova Aurora, com a finalidade de dar publicidade e transparência 
aos atos administrativos praticados. 
 
 Art. 133 Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as regras 
processuais da Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001. 
 
 Art. 134 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário, e deve ser aplicada, no que couber, 
aos respectivos processos administrativos em andamento. 

 
 Nova Aurora, 8 de dezembro de 2022. 

 

 

 

João Pimenta de Pádua Junior 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
(Projeto de Lei Complementar 058/2022) 

TABELA I 
TABELA DE ATOS E SERVIÇOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE 

 

TIPOLOGIA 
QUANTIDADE (UFM) 

PERÍMETRO 
URBANO 

PERÍMETRO 
RURAL 

CERTIDÃO DE USO DO SOLO  
 

referencial único 
Até 500 m² 
até 500 m² 

30 UFM 

Acima de 500 m² 
até 2.000 m² 

80 UFM 

Acima de 2.000 
m² 

130 UFM 

PARECER TÉCNICO 30 

Até 
100 
km  

80 
UFM 

Acima 
de 100 

km  

100 
UFM 

A
U

T
O

R
IZ

A
Ç

Ã
O

 
A

M
B

IE
N

T
A

L
 

/R
E

G
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T
R

O
 

CORTE DE ÁRVORES 
(VALOR UNITÁRIO) 

10 5 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 20 20 
UTILIZAÇÃO DE SOM 20 20 
LIMPEZA DE ÁREA (VALOR 
/ha)  

5 10 

PUBLICIDADE VISUAL 100 100 
PROPAGANDA VOLANTE 50 50 
OUTRAS FINALIDADES 30 40 

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 100 150 
LICENÇA MUNICIPAL PARA 
EXPLORAÇÃO MINERAL 

150 150 

LICENÇA DE SUPRESSÃO VEGETAL  50 (por ha) 50 (por ha) 
Legenda:  
UFM = unidade fiscal do município  
ha = hectare  
m² = metro quadrado 
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ANEXO II 
(Projeto de Lei Complementar 058/2022) 

TABELA II 
LICENÇA PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO, DE OPERAÇÃO E RENOVAÇÃO  

 
 

TIPOLOGIA 
 

 
FÓRMULA 

Licença prévia - LP T = 100 UFM x P x PP 

 
 

Licença de 
instalação – LI 

 
 

Geral 
T = 10 UFM x P x PP 

x raiz quadrada da área construída 
(m²) 

Loteamentos/ 
Confinamento 

T = 100 UFM x P x PP 
x área (ha) 

Irrigação 
T = 1UFM x P x PP x raiz quadrada 
da área(m²) 

Licença de operação - LO T = 100 UFM x P x PP 
Licença ambiental corretiva – 
LAS/LI/LO 

Valor original multiplicado por 2 

Renovação de licença – LI/LO T = 100 UFM x P x PP 
Renovação de licença para 
empresa de grande porte e 
potencial poluidor alto 

T = 200 UFM x P x PP 

Legenda:    
T = taxa  
UFM = unidade fiscal do município  
P = porte da empresa (1, 2, 3, 4) ou capacidade econômica da pessoa física (2)  
PP = potencial poluidor (1, 2, 3) 

 
Enquadramento: Para fins de aplicação dos preços informados na tabela acima, o 
referencial para enquadramento do porte da empresa e do potencial poluidor deve 
ser o mesmo utilizado para cadastro técnico federal, nos termos da Lei Federal n° 
6.938/1981, de modo que: 
Porte da empresa: – microempresa = 1  
 – empresa de pequeno porte = 2 
 – empresa de médio porte = 3 
 – empresa de grande porte = 4 


