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LEI MUNICIPAL N° 2.137 de 23/03/2.015

'Determina a realização de zoneamento agroecológico no município de Águas da
Prata condicionando o plantio de eucalipto as normas e condições contidas nessa
lei"

o VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas
atribuições legais e eu nos termos do art. 42 c/c artigo 42-1 da Lei Orgânica do Município
promulgo a seguinte ...

LEI: ..'1 (I I)
Art. 1° - Fica determinado a realização de zoneamento agroecol6gico

no mumclplO de Águas da Prata condicionando o plantio de eucalipto as normas e
condições contidas nessa lei. "
• Art. 2° ~ A ,Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA) e o

(

Conselho Municipal de Meio. AJl:lbiente e desenvolvimerito Sustentável (COMADS)
coordenarão o zoneam~nto ~groeçRl?gico do muni~íºiO côÍn observância das seguintes
regras: ./'1 . 'I .' . I..'",.,)

I -, Fiei suspenso. o plantio e o cLltivo~do rebroto de eucalipto em
áreas de vegetação natural, em terras consideradas produtivas sejam elas de topografia
plana ou não, bem como as áreas Consideradas do biom~ campos de altitude;

II - O pl~ntiode eucalipto e oculti;~o do;rebroto, só poderão ser feitos
em terras consideradas degradadás 'que serão definidas'no zoneamento agroecológico ;

III - Não pbderá'h~yerí;lantioge'eucaÚpto e cultivo de rebroto a uma
distância inferior a 1.000.met?osdos mananCiâis hídrié'os.e,num raio inferior a 2.000

•• ';', "" • t, _ ". o"',

metros das nascentes d'agua; .'
IV ;- Observação dos tipos de solo apropriados para o plantio,

discriminado em cada bairro as áreas consideradas propícias para o plantio de eucalipto,
reservando-se as áreas de melhor fertilidade para plantio de outras culturas agrícolas;

V - Verificar as condições climáticas e hídricas que influenciam o
plantio de eucalipto em cada bairro do município;

VI - Déficit de áreas florestais correspondentes às áreas de preservação
permanente e reservas legais das propriedades rurais, conforme estabelecido na Lei nO
12.651/12 (Código Florestal Brasileiro) respectivamente nos artigos 4° e 12°,

Art. 3° - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente deverá apresentar ao
Comads relatórios de impacto ambiental, agrícola e social causado sobre as áreas e
comunidades próximas as plantações de eucalipto.
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Art. 4° - A realização de licenciamento ambiental ou florestal para
plantio de eucalipto, deverá ocorrer mediante;

I - Obrigação de recuperação com essências nativas, de 5% (cinco por
cento) ao ano da área de preservação permanente e da área de reserva legal de
propriedades rurais com menos de 20% (vinte por cento), no caso de plantios de eucalipto
feitos diretamente pelo produtor ou por meio de fomento florestal;

11 - Obrigação de plantio de essências nativas equivalentes à área
plantada de eucalipto, quando o plantio for feito por pessoa jurídica para fins industriais,
devendo o plantio ser conduzido por tempo equivalente ao ciclo completo de exploração
comercial de eucalipto.

Paragrafo 1° - Os próprietários com área de reserva legal inferior a
20% (vinte por cento), só poderão fazer plantio de eucalipto para fins de produção de
celulose ou, para qualquer outro fim industrial, mediante o atendimento do estabelecido no
inciso I desse artigo. - . , , ',' . i-

Paragrafo 2°} Para o cômputo do pércentual equivalente de essências
nativas que deverão ser plantadas,}eferido no -inciso rI, poderão ser incluídas áreas de
reserva legal ou de preservação perinànente -'recuperadas pela pessoa jurídica em
p;opriedades- rurais inclusas na mesma bacia hidrográfica onde será realizado o plantio de
eucalipto, mesmo em propriedades?onde não esteja sendo feito o reflorestamento, desde
que esta recuperação com vegetaçã61nativa seja conduzida por tempo equivalente ao ciclo
completo da exploração. comercial do eucalipto_

Parágrafo 3° - Quando do licenciâmento ambiental ou florestal dos
plantios devem ser definidas e exigidas as medidas càbívei~ para a reabilitação da área
plantada, após cessado o ciclo completo da exploraçãb industrial, tomando-a novamente
apta a produção agrícola. , j

Art. 5° - Os;resultados' do mapeamento de que trata os artigos 2°, 3° e 4°
deverão ter ampla divulgação públicà e os órgãos pertinentes organizarão programas para
implementá-lo. . ,I

Art. 6° - O plantio e o cultivo de rebrotodé< eucalipto com fins de
. prod1,lção industrial e:'de celulose no município dll.Águas-da.:c:,Prata/SP deverão ser
suspensos até a conclusão e o cumprimento das determinações do Zoneamento
Agroecológico do Município

Parágrafo único - O não cumprimento do exposto no caput do artigo 6°
sujeitará o proprietário às penalidades previstas no artigo 9° desta lei até a publicação de
decreto específico do executivo.

Art. 7° - O plantio industrial de eucalipto deverá respeitar o percentual
máximo de acordo com a área total do imóvel rural, conforme discriminado abaixo:

I - de 100 a 200 hectares - poderá ser plantado, 40%;
11- de 201 a 500 hectares - poderá ser plantado, 30%;
III - de SOla 1000 hectares - poderá ser plantado, 15%; /
IV - de 1001 a 2000 hectares - poderá ser plantado, 8%; ",
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v - de 2001 a 5000 hectares - poderá ser plantado, 5%;
VI - acima de 5000 hectares - poderá ser plantado, 3%;
Art. 8° - Deverão ser criadas brigadas de incêndio dentro das áreas de

plantio industrial do eucalipto, sob total responsabilidade do produtor.
Art. 9° - O produtor que não cumprir a presente lei será penalizado

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente com multa não inferior a 5000 UFESP's e
em caso de reincidência a multa será dobrada e haverá perda de seu alvará de
licenciamento para exploração do plantio industrial do eucalipto.

Parágrafo único - A Prefeitura ficará responsável, em até 30 dias após
aprovação da lei, decretar regulamentaçã9 contendo valores das multas aos proprietários
que descumprirem o exposto na presente lei. •

Art. 10° - Esta lei entrârá em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições contrárias.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata, aos

Vi~'"tr~di"domê,d,m~:~ ~~ ~
( 1\ t FabIO F~~~ i'~'pos

':: Vice-President~
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