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DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº. 013/2017 

 
Dispõe sobre as diretrizes e normas para utilização da 

Macrozona de Conservação Ambiental do município 

de Extrema, definida no Plano Diretor Municipal, e dá 

outras providências. 

 
CONSIDERANDO que a Macrozona de Conservação Ambiental objetiva a 

manutenção do fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de 

espécies, a restauração florestal de áreas degradadas e a conservação dos recursos 

hídricos, formando os Corredores Ecológicos no território municipal (art. 13 da Lei 

Complementar Municipal 083/2013 – Plano Diretor); 

 
CONSIDERANDO que na Macrozona de Conservação Ambiental, destinada 

predominante à conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, serão 

admitidas apenas algumas atividades de uso sustentável (art. 42, inciso III da Lei 

Complementar Municipal 083/2013 – Plano Diretor); 

 
CONSIDERANDO que as áreas inseridas na Macrozona de Conservação Ambiental, 

por suas condições fisiográficas, geológicas, hidrológicas, botânicas e climatológicas, 

formam um ecossistema de importância no ambiente natural, assim como auxiliam 

na diminuição dos gases de efeito estufa a partir do sequestro de carbono; 

 
CONSIDERANDO a necessidade do estabelecimento de normas e regulamentação 

das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Municipal para a Macrozona de 

Conservação Ambiental, a fim de garantir a consecução de seus objetivos e de sua 

função ecológica; 

 

CONSIDERANDO o risco permanente de descaracterização da Macrozona de 

Conservação Ambiental em virtude da expansão urbana, do crescimento 

populacional e do uso indiscriminado dos recursos naturais; 

PUBLICADO 
CODEMA 

Extrema, 04 / 09 / 17 
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CONSIDERANDO a importância de estabelecer diretrizes e procedimentos de 

controle em gestão ambiental para orientar e disciplinar o uso e a exploração de 

recursos naturais, assegurada a efetiva proteção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado; 

 

CONSIDERANDO a Deliberação Normativa nº. 73/2004 do COPAM (Conselho 

Estadual de Política Ambiental), que dispõe sobre a caracterização da Mata Atlântica 

no Estado de Minas Gerais e as normas de utilização da vegetação nos seus 

domínios; 

 

CONSIDERANDO, finalmente, as demais legislações ambientais nos âmbitos federal, 

estadual e municipal. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 

(CODEMA), no uso das atribuições legais e regimentais, especialmente o que lhe confere o 

art. 2º, incisos I e II da Lei Municipal nº. 1.606, de 04 de junho de 2001; art. 6º, incisos II e III 

do Decreto Municipal nº. 1.782, de 01 de agosto de 2006; e art. 12, inciso II do Decreto 

Municipal nº. 1.219, de 03 de dezembro de 2001 (Regimento Interno do CODEMA), 

 

DELIBERA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - Para fins desta Deliberação Normativa, a Macrozona de 

Conservação Ambiental compreende, nas porções inseridas no município e sem prejuízo a 

outras áreas criadas por lei, toda a área do Município acima da cota de 1.200 (um mil e 

duzentos) metros, exceto nas Serras do Lopo, dos Forjos e de Itapeva, que têm início na cota 

1.100 (um mil e cem) metros. 
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Parágrafo único. Consideram-se, ainda, como integrantes da 

Macrozona de Conservação Ambiental, as Áreas de Preservação Permanentes situadas no 

município, dentre as quais as áreas que margeiam os corpos d’água em todo o território 

municipal: 50 (cinquenta) metros das margens dos rios Jaguari e Camanducaia, 30 (trinta) 

metros nas margens dos demais cursos d’água e raio de 50 (cinquenta) metros das 

nascentes. 

 

Art. 2º - A Macrozona de Conservação Ambiental tem entre suas 

funções primordiais a proteção dos topos dos morros, das áreas de recarga dos aqüíferos e a 

recuperação dos ecossistemas de forma a garantir a evolução natural do ambiente, bem 

como a integridade das áreas consideradas de preservação permanente. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS 

 

Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da Macrozona de 

Conservação Ambiental:  

 

I. implantar os corredores ecológicos; 

 

II. implantar culturas permanentes e programas de manejo sustentável de 

floresta; 

 

III. adotar medidas de cultivo sem aração do solo; 

 

IV. consolidar o uso rural produtivo, por meio dos serviços ambientais e de 

atividades turísticas com manejo sustentável;  

 

V. adotar medidas de controle ambiental, de conservação do solo e de estradas. 
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CAPÍTULO III 

DOS CRITÉRIOS E DIRETRIZES PARA INTERVENÇÃO NA MACROZONA DE CONSERVAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

Art. 4º - Considerando-se as funções precípuas da Macrozona de 

Conservação Ambiental, notadamente a conservação da biodiversidade e dos recursos 

naturais, nela só serão admitidas atividades de uso sustentável e o manejo que propicie a 

manutenção do equilíbrio ecológico e sua perpetuação. 

 

Art. 5º - A intervenção na Macrozona de Conservação Ambiental 

poderá ser autorizada, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nas seguintes 

hipóteses: 

 

I. atividades e obras de defesa civil; 

 

II. implantação de aceiros para prevenção de incêndios florestais, conforme 

parâmetros do órgão ambiental competente; 

 

III. atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das 

funções ambientais, com vistas a auxiliar a conservação e a reabilitação dos 

processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o 

abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa; 

 

IV. 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; 

 

V. a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade 

familiar, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não 

prejudique a função ambiental da área; 
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VI. abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes, quando necessárias 

à travessia de curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de 

água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal 

sustentável; 

 

VII. a abertura de picada para fins de reconhecimento e levantamentos técnicos e 

científicos; 

 

VIII. implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo; 

 

IX. manutenção e construção de cercas em propriedades, quando não houver 

outra alternativa de delimitação por georrefernciamento; 

 

X. pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos 

previstos na legislação aplicável; 

 

XI. 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; 

 

XII. 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; 

 

XIII. exploração agroflorestal 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; 

 

XIV. outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em 
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procedimento administrativo próprio. 

 

§ 1º - A critério da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMA), a 

autorização de intervenção nas áreas inseridas na Macrozona de Conservação Ambiental 

poderá ser concedida mediante compensação ambiental, pecuniária ou por outra forma de 

compensação a ser estabelecida pela SMA. 

 

§ 2º - As intervenções em Áreas de Preservação Permanentes, assim 

definidas em lei, só serão autorizadas nas hipóteses expressamente previstas no Código 

Florestal Brasileiro ou no Código Florestal do Estado de Minas Gerais. 

 

Art. 6º - As solicitações para construções ou reformas em imóveis 

inseridos na Macrozona de Conservação Ambiental, cuja área seja igual ou superior a 300 m² 

(trezentos metros quadrados), deverão ser submetidas à apreciação do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Ambiental – CODEMA, nos termos do artigo 66, inciso VII do Plano 

Diretor Municipal (Lei Complementar Municipal nº. 83/2013). 

 

Parágrafo único. Na situação prevista no caput, compete à Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo proceder à remessa do procedimento administrativo para 

anuência prévia do CODEMA, sem a qual não será emitido o competente alvará. 

 

Art. 7º - Nos parcelamentos de solo urbano, deverão ser respeitadas 

as áreas de preservação permanentes, não podendo os lotes fazer confrontação direta com 

estas áreas. 

 

Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, as áreas de 

preservação permanentes deverão contar com acesso direto, livre de qualquer obstrução, 

preferencialmente por meio de vias de circulação. 
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Art. 8º - O cercamento de áreas inseridas na Macrozona de 

Conservação Ambiental, quando necessário e previamente autorizado pelo órgão ambiental, 

deverá ser realizado com mourões e arame, de modo que o fio mais próximo do solo não 

obstrua a passagem ou provoque danos à integridade física da fauna silvestre. 

 

Art. 9º - As áreas inseridas na Macrozona de Conservação Ambiental 

poderão receber atividades destinadas à educação ambiental, ao turismo e à recreação, 

desde que tais atividades não impliquem comprometimento significativo dos elementos 

naturais e da paisagem. 

 

Art. 10º - O Poder Público poderá estabelecer outras restrições ou 

limitações administrativas para intervenção na Macrozona de Conservação Ambiental, bem 

como incentivará a criação de Unidades de Conservação, no âmbito do Sistema Municipal de 

Unidades de Conservação (SMUC), nos termos do Decreto Municipal nº. 2.887/2015. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS PROIBIÇÕES 

 

Art. 11 - É vedado qualquer tipo de parcelamento do solo na 

Macrozona de Conservação Ambiental. 

 

§ 1º - Constatado parcelamento irregular do solo em área inserida na 

Macrozona de Conservação Ambiental, caberá ao órgão municipal competente, sem prejuízo 

das sanções administrativas, a imediata comunicação à Polícia Militar de Meio Ambiente, 

bem como ao Ministério Público Estadual, para tomada de providências na esfera criminal 

em face do infrator. 

 

§ 2º - A fim de garantir a observância do disposto no caput, caberá ao 

órgão fazendário municipal, antes de emitir a respectiva guia de ITBI (Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis), verificar se a transmissão imobiliária se dá em virtude de 
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parcelamento e, nesse caso, se a área em questão está inserida na Macrozona de 

Conservação Ambiental, situação em que não deverá ser emitida a referida guia de ITBI. 

 

Art. 12 - Fica proibido, ainda: 

 

I – abertura de vias de circulação; 

 

II – utilização de maquinário pesado, exceto se não houver 

alternativa técnica viável; 

 

III – realização de aterro ou desaterro, bem como a movimentação de 

terra não autorizada pelo órgão municipal competente; 

 

IV – supressão de vegetação de porte arbóreo nas formações 

florestais nativas, bem como a roçada de sub-bosque, compreendido como a poda ou 

supressão dos componentes herbáceos, arbustivos ou da regeneração arbórea, estrutural e 

fisionomicamente associados às comunidades florestais. 

 

Art. 13 - A modificação não autorizada, a destruição, a remoção, a 

desfiguração ou o desvirtuamento da feição original, no todo ou em parte, da Macrozona de 

Conservação Ambiental, sujeitará o infrator, sem prejuízo das sanções previstas em lei, à 

obrigação de reparar os danos que houver causado ou restaurar o que houver danificado ou 

reconstituir o que houver alterado ou desfigurado, bem como a demolição ou remoção de 

objeto que contrarie os objetivos de preservação. 

 

CAPÍTULO V 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Art. 14 - As infrações ao disposto na presente Deliberação Normativa 

serão consideradas como de natureza gravíssima, conforme disposto no Decreto Municipal 
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nº. 1.782/2006, nos termos do qual serão aplicadas as penalidades cabíveis em face do 

infrator. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 15 - Caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente adotar 

todas as medidas necessárias para facilitar o acesso e o conhecimento, amplo geral e 

irrestrito, das normas estabelecidas na presente Deliberação Normativa. 

 

Art. 16 - Esta Deliberação Normativa entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
PUBLIQUE-SE. AFIXE-SE. CUMPRA-SE. 

 
 
Extrema/MG, 1º de setembro de 2017. 

 
 

Paulo Henrique Pereira 

Presidente do CODEMA 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental 


