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LEI MUNICIPAL N° 2.126

"Dispõe sobre a proteção das nascentes, mananciais e áreas ciliares dos corpos d'agua no município da
Estância Hidromineral de Águas da Prata e dá outras providências."

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÃNCIA HIDROMINERAL
DE ÁGUAS DA PRATA, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o que dispo o art. 42 c/c artigo 42-J da LOM.

FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo a seguinte
LEI:

CAPITULO I
DAS DISPOSICÕES GERAIS

Art. 1° - Para os efeitos desta lei consideram-se como mananciais de interesse comum
a todos os munícipes, as águas interiores subterrâneas e as emergentes, fluentes, superficiais ou em
depósito, na forma de nascentes, cursos d'água, lagos e reservatórios naturais ou artificiais, existentes no
município da estância Hidromineral de Águas da Prata, tanto de domínio público como privado.

Art. 2° - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I _ Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-
estar das populações humanas;

II _ Áreas ciliares, vegetadas ou não, dos corpos d'água: Área de Preservação
Permanente (APP) que tem função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas;

III - Área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente
a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste
último caso, a adoção do regime de pouso;

IV _ Pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o
trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e
projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3°, da Lei Federal nO11.326, de 24 de julho
de 2006;

V - Utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de

transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos
Municipios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, radiodifusão, instalações
necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como
mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;

c) atividades e obras de defesa civil;
d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções

ambientais referidas no inciso II deste artigo;
e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento
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VI - interesse social:
a) as atividades' imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais

como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de
plantios com espécies nativas;

b) a exploração agro florestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse
rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal
existente e não prejudique a função ambiental da área;

c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades
educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições
estabelecidas nesta Lei;

d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente
por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na
Lei Federal nO11.977, de 7 de julho de 2009;

e) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de
efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade;

f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas
pela autoridade competente;

VII - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:
a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando

necessárias à travessia de um curso d água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou à
retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agro florestal sustentável;

b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes
tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber;

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;
d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;
e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades

quilombo las e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de
água se dê pelo esforço próprio dos moradores;

f) construção e manutenção de cercas na propriedade;
g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos

previstos na legislação aplicável; .
h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas,

como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos;
i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros

produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função
ambiental da área;

j) exploração agro florestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar,
incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura
vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área;

k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo
impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA ou dos Conselhos
Estaduais de Meio Ambiente;

Art. 3° - Para os efeitos desta Lei, consideram-se como Áreas de Preservação
Permanente as áreas ciliares, vegetadas ou não, dos corpos d água, assim definidas pela Lei Federal nO
12.651 de 25 de maio de 2012.

CAPÍTULO 11
DO CADASTRAMENTO E REGISTRO
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Art. 4° - Todas as nascentes, cursos d água, lagos e reservatórios d água existentes no
território do Município de Águas da Prata, em propriedades públicas ou privadas, serão cadastradas para
fins de proteção e conservação dos recursos hídricos, com vistas á garantia de abastecimento à população
e à preservação ambiental, cujo cadastramento deverá observar o seguinte:

I - Obrigatoriamente o código e facultativamente o nome atribuído à nascente;
11_ O nome e o número de Registro de Imóveis da propriedade onde se encontra e o

nome do titular da propriedade ou da posse, se for o caso, e do explorador, na hipótese de parceria,
arrendamento, locação ou qualquer forma de cessão de uso;

III _ As caracteristicas geográficas e demográficas do local, o tipo de solo e de
vegetação existente e a altitude da nascente;

IV - O tipo de exploração econômica existente no local e nas adjacências;
S I° -O cadastramento será realizado na circunscrição do Município, tanto nas áreas

pertencentes ao Poder Público Municipal, como nas propriedades particulares, mediante comunicação que
lhe fará o titular do domínio ou da posse, no caso do curso d' água ter seu início, estabelecer divisas ou
atravessar sua propriedade.

S 2° O titular do domínio ou da posse terá:
I - o prazo de 12 (doze) meses, contados da promulgação da presente Lei para

comparecer à Secretaria do Meio Ambiente, a fim de comunicar a existência de nascentes, cursos d água,
lagos ou reservatórios naturais ou artificiais em seu imóvel;

11 _ o prazo de 60 (sessenta) dias para informar a construção de novos lagos ou
reservatórios, contados do inicio da obra;

III - o prazo de 60 (sessenta) dias para informar qualquer alteração ocorrida nos dados
cadastrais anteriormente informados, contados da data de sua ocorrência;

S 3° O levantamento dos mananciais existentes no território municipal, será realizado
por meio de geoprocessamento ou tecnologias apropriadas, para facilitar a identificação dos locais em que
se encontram, S 4° Caberá ao Poder Público Municipal incumbir-se de implementar plano de
comunicação, de forma a incentivar os proprietários particulares a informar a existência de nascente ou
curso d água para efeitos de catalogação e registro.

CAPÍTULO III
DA PRESERVAÇÃO DOS MANANCIAIS

Art. 5° - A preservação dos mananciais a que se refere esta Lei implica:
I - No mapeamento e catalogação das nascentes;
11 _ No monitoramento e na preservação dos mananciais no tocante às nascentes,

cursos d' água e estoques;
III - Na proteção do ecossistema para manutenção do regime hidrológico;
IV _ Na melhoria das condições para recuperação e proteção da fauna e da flora

existentes nas áreas dos mananciais;
V _Na conservação e recuperação das margens quanto às florestas e demais formas de

vegetação natural existentes nas nascentes, cursos d água, lagos e reservatórios naturais ou artificiais;
VI - No estímulo da melhoria da qualidade ambiental das áreas circunvizinhas aos

mananciais;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
Rua Dr. Brandão. n° 80 - Centro - Fone/Fax: (19) 3642-1308 - CEP: 13890-000 E-Mai!: camaraap@uol.com.p

VII _Na compatibilização das ações de preservação dos mananciais de abastecimento
e da proteção ao meio ambiente com o uso e ocupação do solo para atendimento ao desenvolvimento
socioeconômico do município;
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VIII - Na promoção de gestão participativa, integrando setores da sociedade civil
organizada com as diversas instâncias governamentais;

IX - Na criação de parques florestais, hortos e áreas de lazer no entorno das áreas de
mananciais.

Parágrafo Único - As águas dos mananciais protegidos por esta Lei e identificadas
como de abastecimento público são prioritárias, em detrimento de qualquer outro interesse.

Art. 6°_ O Poder Público Municipal estimulará o reflorestamento com espécies
nativas, objetivando a proteção das áreas onde estão localizadas as nascentes.

Parágrafo Único - O Executivo deverá elaborar e implementar o Programa Municipal
de Recuperação de Áreas Ciliares, tanto na zona rural como na zona urbana, com o objetivo de mapear,
diagnosticar, propor diretrizes, cronograma e ações de recuperação das áreas ciliares das nascentes, cursos
d água e reservatórios naturais ou artificiais, levando em consideração as áreas rurais consolidadas da
forma prevista na Lei Federal 12.651 de 2012 e o Parágrafo único do Art. 5° desta lei.

Art. 7° - As propriedades que tiverem em sua área qualquer dos tipos de corpos d
água citados nesta Lei, deverão:

I - Manter a vegetação nativa nas áreas ciliares;
11- Providenciar a revegetação quando não houver a original, com espécies nativas,

seguindo projeto, com aprovação prévia da Prefeitura;
Parágrafo Único - A obrigação, bem com o projeto, deverá levar em conta as áreas

rurais consolidadas especificadas na Lei Federal 12.651 de 2012.
Art. 8° - Fica expressamente proibida a construção de qualquer tipo de edificação nas

áreas ciliares das nascentes, rios, cursos d água, lagos ou reservatórios naturais ou artificiais em todo o
território do Município de Águas da Prata.

Art. 9° - Ficam expressamente proibidas as seguintes práticas nas áreas das nascentes,
sem prejuízo das vedações e permissões estabelecidas por legislação federal, estadual e municipal
vigentes:

I - Promover ações de desmatamento e degradação ambiental, aterro, obstrução e
outras que descaracterizem os ecossistemas locais;

11- Usar herbicidas ou produtos quimicos, e lançar efluentes sem o prévio tratamento;
III - Fazer confinamento de animais;
IV - Realizar poda ou queimada da vegetação existente;
V - O pisoteamento por animais junto ao veio d água;
Parágrafo Único - Excepcionalmente será permitida a realização de terraplenagem,

aterros e obras de construção civil, quando tecnicamente possível à adoção de medidas de proteção aos
ecossistemas e/ou compensação ambiental, previamente aprovada pelos órgãos competentes e dentro da
legislação em vigor.

Art. 10 - A Secretaria do Meio Ambiente deverá ser obrigatoriamente ouvida em
todos os processos de análise e licenciamento de empreendimentos públicos ou particulares, no âmbito
municipal, que possam interferir nas áreas de preservação definidas em lei.

Art. II -No Município deverão ser adotadas medidas destinadas à redução dos efeitos
da carga poluidora difusa, transportada pelas águas pluviais afluentes aos corpos receptores,
compreendendo:

I - Detecção de ligações clandestinas de esgoto domiciliar e efluentes industriais na
rede coletora de águas pluviais;

11- Adoção de técnicas e rotinas de limpeza e manutenção do sistema de drenagem de
águas pluviais;
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III - Adoção de medidas de controle e redução de processos erosivos, por
empreendedores privados e públicos, nas obras que exijam movimentação de terra, de acordo com projeto
técnico aprovado;

IV - Utilização de prática de manejo agrícola adequado, priorizando a agricultura sem
uso de agroquímicos, o plantio direto e a proibição do uso de biocidas de acordo com Decreto - Lei
Federal n° 121, de 3 de maio de 2002 do Ministério da Saúde.

Art. 12 - O Poder Público Municipal disponibilizará as orientações aos proprietários
ou usuários das áreas envolvidas sobre a preservação e conservação da nascente, reflorestamento, com
indicação da vegetação adequada ao local, monitoramento permanente da área da nascente, e para adoção
de medidas, na hipótese de limpeza, colheita, semeação, pulverização e adubagem nas áreas adjacentes.

Parágrafo Único - O Poder Público Municipal promoverá, a ampla divulgação junto á
comunidade, da importância da preservação dos mananciais segundo levantamentos e pesquisas didático-
informativas levadas a efeito por seus órgãos.

Art. 13 - A Prefeitura Municipal, depois de catalogadas as nascentes, notificará
administrativamente o proprietário, possuidor ou usuário, que, na faixa de segurança da nascente fixada
pela Legislação em vigor, realizar atos de descumprimento dos itens relacionados no artigo anterior.

S 1° Será também notificado o proprietário, possuidor ou usuário, quando da
constatação da necessidade de reflorestar, semear ou adotar qualquer medida necessária á proteção e
conservação da nascente e restauração da vegetação típica do local, indispensável a esta fim.

S 2° Descumprida a notificação e/ou caracterizados indícios de ocorrência de infração
ambiental, nos termos de legislação federal, estadual e municipal em vigor, o município comunicará tal
fato aos órgãos estaduais e federais competentes para as providências pertinentes.

Art. 14 - Será considerada infração para os fins desta lei toda ação ou omissão que
importe na inobservância das normas vigentes e exigências técnicas delas decorrentes, sujeitando-se o
infrator a penas regulamentadas pelo Poder Público.

Art. 15 - No exercício da ação fiscalizadora, fica assegurado aos agentes
administrativos credenciados, o acesso a estabelecimentos públicos ou privados, mediante pedido de
autorização.

Art. 16 - A Secretaria do Meio Ambiente promoverá a adequação de sua estrutura
organizacional para dar atendimento ao disposto nesta Lei, especialmente quanto ao planejamento e
gestão da informação e fiscalização.

Art. 17 - São instrumentos para o planejamento e gestão os mananciais do Município
de Águas da Prata:

I - O Programa Municipal de Recuperação de Áreas Ciliares;
11- As diretrizes e parâmetros de planejamento e gestão da Bacia Hidrográfica dos

Rios Ribeirão do Quartel e, Ribeirão da Prata;
III - As normas para a implantação de infraestrutura de saneamento ambiental;
IV - As leis municipais de parcelamento, uso e ocupação do solo;
V - A base cartográfica em formato digital;
VI _ A representação cartográfica dos sistemas de infraestrutura implantados e

projetados;
V11- O cadastro de usuários dos recursos hídricos;
VIII - O cadastro e mapeamento das licenças, autorizações, outorgas e autuações

expedidos pelos órgãos competentes;
IX - O cadastro fundiário das propriedades rurais;
X - Os indicadores de saúde associados ás condições do ambiente;
XI - As informações das rotas de transporte das cargas tóxicas e perigosas;
X11- O Plano de Manejo da APA de Águas da Prata.
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Art. 18 - A Secretaria do Meio Ambiente, em parceria com o SABESP - Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo fica responsável pela coleta, armazenamento e tabulação

'dos dados disponiveis sobre monitoramento da qualidade dos mananciais, em especial:
I - Do monitoramento qualitativo e quantitativo dos Rios e seus afluentes da região;
Il - Do monitoramento das fontes de poluição; .
III - Do monitoramento das cargas difusas;
IV - Do monitoramento das características e da evolução do uso e ocupação do solo;
V - Do monitoramento das áreas contaminadas por substâncias tóxicas e perigosas;
VI - Do monitoramento do processo de assoreamento dos reservatórios para

I abastecimento público;
Parágrafo Único - As leis municipais de planejamento e controle do uso, do

parcelamento e da ocupação do solo urbano observarão as diretrizes e normas ambientais e urbanísticas
de interesse para a preservação, conservação e recuperação dos mananciais definidas nesta Lei.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 - O Poder Público Municipal poderá estabelecer parcerias com outros órgãos
públicos, bem como com a sociedade civil organizada para cumprimento do estabelecido na presente Lei,
regulamentando-a, no que for necessário, no prazo de 06 meses contados de sua publicação.

Art. 20 - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba
orçamentária própria.

Art. 21 -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

,
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Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata, aos doze dias do mês
de fevereiro de dois mil e quinze.
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