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Lei nº. 1.158/2009 
De: 28.04.2009 

 
 

“Dispõe sobre o Código Municipal de 
Proteção e Defesa do Meio Ambiente e dá 
outras providências”.  

 
 

MARCELO BEDUSCHI, Prefeito Municipal de 
Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Comodoro aprovou e 
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei, 
 

 
TÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

Art. 1º. Fica instituído o CÓDIGO DE 
PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO-AMBIENTE, podendo ser 
ampliado e detalhado em Lei Complementar, como instrumento 
legal do Executivo motivado nas ações do homem sobre o Meio-
Ambiente, nos termos dos arts. 110 e 111 da Lei Orgânica 
Municipal. 

 
§ 1º. O CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE seguirá Legislações Ambientais Federais e Estaduais 
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no que couber. Em destaque a Constituição Federal de 1988 e as 
Leis Federais nº 6.938 de 31/08/81, 7.804 de 18/07/89, decreto 
federal N° 6.514 de 22/07/2008 bem como o Código Ambiental do 
Estado do Mato Grosso, Lei Complementar Nº 38 de 21/11/1995 e 
Lei Complementar Nº232 de 21/12/2005. 

 
§ 2º. O Código de Preservação Ambiental, bem como 

qualquer Lei subseqüente, deverá conter obrigatoriamente em seu 
Projeto, parecer favorável do Conselho Municipal do Meio-
Ambiente – CONSEMMA. 

 
Art. 2º. O Código Municipal de Preservação e 

Defesa do Meio Ambiente, é parte integrante da lei municipal N° 
1038/2007-Plano Diretor Participativo de Comodoro, que 
estabelece diretrizes, estratégias, normas, objetivos e Políticas 
ambientais, observados os seguintes princípios básicos: 

I. garantir a todos os direito a um meio ambiente 
ecologicamente saudável e equilibrado, essencial à sadia 
qualidade de vida, assegurando sua harmonia com o 
desenvolvimento econômico e social, para as atuais e futuras 
gerações; 
II. considerar a conservação e a preservação dos aspectos 
naturais, como apelo fundamental de suporte de uma política 
de desenvolvimento turístico, econômico e social do 
Município; 
III. garantir ações do Poder Público na manutenção do 
equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como 
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso comum; 
IV. desenvolver ações de recuperação do meio ambiente, 
gestão de recursos ambientais, bem como, diretrizes para seu 
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detalhamento em planos setoriais de acompanhamento e 
avaliação permanentes; 
V. desenvolver e implementar mecanismos que garantam a 
integração dos diversos organismos da ação setorial do 
Município na consecução dos objetivos da política ambiental; 
VI. manter levantamento atualizado e agir sobre as 
potencialidades e as fragilidades dos recursos ambientais, 
face ao desenvolvimento e à dinâmica demográfica e 
econômica do Município; 
VII. acompanhar permanentemente da política nacional de 
preservação do meio ambiente e adequação a realidade local; 
VIII. instituir a Política Municipal de Meio Ambiente. 

 
Art. 3º. São diretrizes da política pública do Meio 

Ambiente: 
I. a Política Municipal de Meio Ambiente, que deverá compor-
se de ações preventivas, corretivas, educativas, judiciais e 
administrativas, baseadas nos inventários de recursos 
ambientais e de bens relativos ao patrimônio histórico e 
natural, no controle de atividades potencialmente poluidoras; 
II. a Política Municipal de Meio Ambiente será implementada 
com a criação da legislação ambiental municipal. 
 

Art. 4º. São ações estratégicas que deverão 
constar da política pública do Meio Ambiente: 

I. incluir o Município no Sistema Nacional de Meio Ambiente - 
SISNAMA; 
II. definir áreas prioritárias de ação governamental relativas à 
qualidade e ao equilíbrio ecológico, mediante estudos de 
capacidade de suporte ambiental; 
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III. capacitar as equipes técnicas e gerenciais do Executivo 
Municipal para o exercício das atividades de planejamento e 
gestão do meio ambiente; 
IV. fortalecer e dotar de maior eficiência os sistemas de 
fiscalização ambiental do Município, sobretudo nas áreas de 
grande vulnerabilidade ambiental; 
V. promover o desenvolvimento institucional e o 
fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão 
democrática da Cidade, incorporando no processo a dimensão 
ambiental, assegurando a efetiva participação da sociedade; 
VI. submeter ao controle e fiscalização do Município, naquilo 
que for da sua competência constitucional, toda e qualquer 
atividade potencialmente poluidora; 
VII. impor ao poluidor e ao predador, a obrigação de 
recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio 
ambiente; 
VIII. instituir a Bacia Hidrográfica como unidade de 
planejamento e gestão do território, passando da ação 
puramente controladora, setorial e burocrática para uma 
ação gerenciadora do desenvolvimento econômico e da 
questão ambiental, de caráter integrado, participativo, 
descentralizado e financeiramente sustentável, conforme 
estabelece a Lei Nacional e estadual de Recursos Hídricos; 
IX. estimular os instrumentos institucionais de coordenação 
regional para o planejamento e a gestão sustentada dos 
recursos naturais e dos serviços de interesse comum; 
X. implantar programas de Educação Ambiental de caráter 
local, baseados em planos estaduais, nacionais e 
internacionais, como forma de sensibilizar, educar, informar e 
capacitar a população sobre as questões ambientais locais e a 
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importância de sua conservação e recuperação, aplicando o 
conceito de desenvolvimento sustentável; 
XI. definir as áreas de interesse ambiental, em consonância 
com as políticas regionais, destacando-se os estudos de 
implantação de corredores de biodiversidade; 
XII. resgatar e valorizar formas e mecanismos de uso de 
recursos naturais culturalmente instalados no Município 
reconhecendo-os como patrimônio imaterial. 
 

Art. 5º. Fica instituída a Conferência Municipal 
do Meio Ambiente que deverá ser realizada a cada ano, com o 
objetivo de subsidiar a Política Municipal de meio ambiente, bem 
como revisar, avaliar e melhorar o Plano Diretor no que se refere 
ao meio ambiente. 

 
Art. 6º. A Administração Executiva do CÓDIGO 

DE PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE ficará a cargo da 
Unidade Administrativa Municipal do Meio-Ambiente. 

 
Art. 7º. De acordo com o art. 225, Parágrafo 3o da 

Constituição Federal, as condutas e atividades lesivas ao Meio-
Ambiente, sujeitarão os infratores – pessoas físicas ou jurídicas a 
sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados. 

CAPÍTULO II 
DA PREVENÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

 
 

Art. 8º. Toda a ação do homem, tendente a 
modificar as características naturais do Meio-Ambiente, 
compreendendo a abertura de estradas, construção de barragens, 



 
 
 
 
 

 

������������������������������������������������ESTADO DE MATO GROSSO 

                          PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

                         GABINETE DO PREFEITO                   
 
Comodoro para Todos 
 

Rua Espírito Santo, n.º 3.169 – Centro - Fone/Fax: (65) 3283-2405/2528 – CEP 78310-000 
E-mail: gabinete@comodoro.mt.gov.br - Comodoro – MT. 

Site: www.comodoro.mt.gov.br        

 
 
 

6 

desmatamento, atividades extrativas, drenagens, retificação e/ou 
alargamento de leitos de rios e córregos, descarga de efluentes de 
qualquer espécie, movimentação de terras, cortes, aterros e 
terraplanagens e outros, fica sujeita à Autorização do Órgão 
Ambiental Federal e/ou Estadual competente respaldada pela 
Unidade Administrativa do Meio-Ambiente Municipal, condicionada 
esta a prévio estudo de impacto ambiental e parecer técnico hábil, 
respeitando o que estabelece este Código. 

 
 § 1º. Serão considerados co-autores de infração, as 

empreiteiras, autônomas ou particulares que executarem o 
serviço da Ação modificadora do Meio-Ambiente, em especial o 
corte de árvores e movimentação de terras executada por 
terceiros, cabendo-lhes a exigência da apresentação da citada 
Autorização por parte do contratante antes do início dos serviços, 
ficando sujeito pela não observância a embargo, multa e 
cancelamento do Alvará de funcionamento dos terceiros 
envolvidos, cabendo adicionalmente ao proprietário da terra e 
contratante, a recomposição da harmonia ambiental, além da 
multa. 

 
§ 2º. Toda ação de recomposição e/ou recuperação 

ambiental, será feita através de um cronograma aprovado pela 
Unidade Administrativa Municipal do Meio  Ambiente, não 
excedendo prazo máximo de 180 (sessenta) dias, salvo 
Autorização específica para dilação do prazo  definido pelo 
CONSEMMA. 

 
§ 3º. Se não forem cumpridos os prazos fixados, o Poder 

Público encaminhará o processo ao Ministério Público, correndo 
todas as despesas e custos por conta dos causadores da infração, 
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acrescida de uma multa fixada pelo juiz, não inferior a um salário 
mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários mínimos. O 
valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil 
a que for condenado o infrator, sem prejuízo das medidas judiciais 
cabíveis e da indenização pelo dano ambiental causado. 
 

Art. 9º. Fica facultado ao Poder Executivo, com 
aval do Conselho Municipal de Defesa do Meio-Ambiente, 
interditar áreas de risco e ação, uso e ocupação pelo homem, tais 
como: áreas sujeitas a deslizamentos, erosão acentuada, com 
falhas geológicas, riscos de inundação provocados por 
assoreamento de lagos, rios, curso de água e outros. 

 
Art. 10. Todas as edificações do Município 

deverão dispor de equipamento individual ou coletivo de 
tratamento de efluentes sanitários, dimensionado de acordo com 
o número de usuários, e à finalidade a que se destina. 

 
§ 1º. Das edificações industriais, comerciais, residenciais ou 

de uso múltiplo, será exigido projeto detalhado do tratamento dos 
efluentes, que no mínimo conterá: fossa séptica com filtro 
anaeróbico e/ou sumidouro, compatível com o número de 
usuários. 

 
§ 2º. Para pessoas físicas e jurídicas já instaladas, o prazo 

para regularização ou tomada de providências, será de no 
máximo 180 (cento e oitenta) dias, a partir da publicação desta 
lei. As que vierem a ser instaladas ou em instalação na referida 
data,, desde logo deverão cumprir o disposto no caput deste 
artigo. 
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§ 3º. Somente será concedido “HABITE-SE”, pelos órgãos 
competentes, depois de comprovado “in loco” a instalação e 
funcionamento dos equipamentos previstos no parágrafo 1o deste 
artigo, mediante a apresentação do atestado de regularidade 
hidro-sanitário. 

 
§ 4º. Não cumpridos os prazos fixados, os serviços serão 

executados conforme o disposto no Artigo 85 deste Código. 
 

Art. 11. Fica o Poder Executivo, daqui em diante, 
autorizado a firmar termo de cooperação técnica e convênios com 
órgãos ambientais do Estado de Mato Grosso e da União, ONG’ s 
ambientais e outras, para desenvolver a gestão ambiental em 
parceria. 

 
Parágrafo Único. O município poderá municipalizar o 

licenciamento ambiental nos termos da resolução do CONSEMA 
n° 04/08 de 21/02/2008. 
 
 

CAPITULO III 
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
 

Art. 12. O Município, através de seus órgãos 
competentes, promoverá obrigatoriamente a educação ambiental 
em todos os níveis de ensino, bem como oportunamente deverá 
difundir a política ambiental do município nos demais segmentos 
da sociedade organizada. 
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Art. 13. Ao Município cabe, através de medidas 
apropriadas, a criação e a implantação de espaços naturais, 
visando atividades de lazer, turismo, cultura e educação 
ambiental.  

 
Art. 14. A Unidade Administrativa Municipal de 

Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria Municipal de 
Educação, promoverá a capacitação na temática ambiental, dos 
profissionais de educação, visando ampliar a dimensão ecológica 
nas diversas disciplinas curriculares do ensino.  

 
Art. 15. O Município, em conjunto com os órgãos 

Estaduais pertinentes, desenvolverá técnicas de manejo e 
reaproveitamento de materiais orgânicos. 

 
Art. 16. O Poder Público do Município implantará 

a coleta seletiva de lixo e promoverá a educação ambiental em 
todos os níveis de ensino, bem como a conscientização pública, 
para preservação do Meio-Ambiente, através de campanhas 
institucionais. 

 
Parágrafo Único. Os recursos levantados pelo poder público 

com a comercialização do “lixo reciclável” reverterão para a 
educação ambiental, bem como recursos provenientes de ações 
judiciais e autos de infração serão revertidos na preservação do 
Meio-Ambiente e nas campanhas definidas no presente artigo. 

 
 

TÍTULO II 
CAPÍTULO ÚNICO 

DAS EMPRESAS POLUENTES 
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Art. 17. Fica sujeito a Autorização prévia do 
Órgão Ambiental Federal e/ou Estadual competente respaldada 
pela Unidade Administrativa do Meio-Ambiente Municipal, 
mediante consulta sob forma de Estudo de Impacto Ambiental 
incluindo Relatório de Impacto Ambiental, toda atividade 
industrial que queira se instalar no Município, estando o citado 
Relatório sujeito à análise para deferimento por parte do Conselho 
Municipal do Meio Ambiente, além dos despachos por parte dos 
órgãos pertinentes a esfera Federal e Estadual, em destaque as 
Leis Federais Nº. 6.938 de 31/08/81 e 7.804 de 18/07/89 bem 
como o Código Ambiental do Estado do Mato Grosso, Lei 
Complementar Nº 38 de 21/11/1995 e Lei Complementar Nº 232 
de 21/12/2005. 

 
Parágrafo Único. O Conselho Municipal do Meio Ambiente 

poderá se valer para sua decisão quanto ao EIA/RIMA, em análise 
de pareceres e recomendações da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente (SEMA), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) 
ou entidade equivalente quando julgar necessário, requerendo 
sua apresentação da empresa solicitante. 

 
Art. 18. Fica o Executivo Municipal, com 

referendum no Conselho Municipal do Meio Ambiente, autorizado 
a negar pedidos de solicitação de licença ambiental de atividade 
que provoque impacto ambiental significativo ao meio ambiente, 
visando preservar a vocação agrícola e turística, bem como 
adequar às atividades industriais à realidade das características 
topográficas e hídricas. 
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 Art. 19. A Unidade Administrativa Municipal do 
Meio-Ambiente e o CONSEMMA, por iniciativa própria e através 
de denúncias populares, poderão solicitar aos responsáveis pelas 
atividades econômicas com especificação de prazo de resposta, 
esclarecimentos quanto ao critério de tratamento dado a seus 
efluentes, assim como boletins de análise físico-químico e 
bacteriológico desses efluentes. 

 
§ 1º. Com base nos esclarecimentos prestados, poderá o 

CONSEMMA, com respaldo em parecer da SEMA, exigir a 
implantação de equipamentos de tratamento de efluentes mais 
eficientes na empresa poluidora, com prazo estipulado para seu 
cumprimento. 

 
§ 2º. Não cumprido o prazo estipulado, este poderá ser 

prorrogado por mais um período adicional a ser determinado pelo 
CONSEMMA findo o qual, passará a empresa a ser multada. O 
valor será fixado pelo CONSEMMA, não podendo ser inferior a um 
salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários 
mínimos, no primeiro mês, com aumento gradual da multa 
equivalente à metade do valor inicial para cada mês adicional, no 
atraso de implantação dos citados equipamentos. O valor pago 
será aplicado em ações de gestão ambiental. 

§ 3º. Decorridos 06 (seis) meses de aplicações de multa e 
com constatação de nenhuma providência por parte da empresa 
para o saneamento de sua atividade poluidora, será a mesma 
embargada, ficando impedido de funcionamento até o efetivo e 
completo funcionamento dos equipamentos de tratamento dos 
efluentes. 
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Art. 20. Compete a Unidade Administrativa 
Municipal do Meio Ambiente promover diretamente ou a pedido, a 
fiscalização, inspeção, constatação, coleta de amostras e 
embargo, bem como aplicar multas, quando couber, às atividades 
potencialmente poluidoras e/ou degradadoras de qualquer 
espécie, inclusive as geradas em criadouros domésticos mantidos 
junto a propriedades urbanas, especialmente as localizadas na 
zona central da cidade. 

 
Parágrafo Único. Para o que determina este artigo, poderá a 

Unidade Administrativa do Meio Ambiente, designar técnico 
legalmente qualificado, através de convênio próprio para o fim 
específico. 

 
Art. 21. Toda atividade econômica que utilizar 

água proveniente diretamente de curso d’ água, deverá lançar 
seus efluentes líquidos de processos e sanitários, após tratamento 
adequado, a montante de sua captação, no mesmo curso d’ água. 

 
Parágrafo Único. Fica sujeito pela não observância, ao 

embargo e não concessão do Alvará de Funcionamento vindouro. 
 

Art. 22. Os efluentes líquidos industriais 
carreados aos receptadores naturais deverão estar dentro dos 
padrões previstos na Lei Federal Nº. 5.793 de 15/10/80, 
regulamentada pelo Decreto Nº. 14.250 de 05/06/81. 

 
Art. 23. Fica proibido o despejo de qualquer 

resíduo, detrito, lixo de dejetos e animais, efluentes líquidos ou 
equivalente, em rios ou a céu aberto. Cabe ao CONSEMMA, 
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através de Decreto do Executivo Municipal, definir a área de 
deposição, devidamente liberada para este fim.  

 
§ 1º. Para pessoas físicas e jurídicas já instaladas, será 

concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instalação 
dos equipamentos próprios à regularização da violação, e 
dependendo da natureza da sua atividade e dos equipamentos 
exigidos, este prazo poderá ser renovado por igual período, por 
autorização do CONSEMMA. 

 
§ 2º. Não cumpridos os prazos fixados, serão executados os 

serviços conforme disposição do Artigo 88 deste Código. 
 

Art. 24. O Alvará de Funcionamento somente 
será concedido às empresas, após a emissão da Licença de 
Operação do órgão ambiental responsável, mediante instalação 
perfeita e operacionalização de seu sistema de tratamento dos 
efluentes industriais, estando vedado ao Executivo a Autorização 
provisória sem os pré-requisitos aqui estabelecidos. 
 
 

TÍTULO III 
DA PRESERVAÇÃO 

CAPÍTULO I 
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP’s 

Art. 25. Fica indisponível para aterros, 
edificações, utilização agrícola e pecuária, uma faixa de terras em 
cada lado dos rios do Município, com a finalidade, de preservar 
ou recuperar as matas ciliares, nos termos do Art.58 da Lei 
Complementar Nº. 38 de 21/11/1995 e suas alterações. 
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Art. 26. O executivo municipal fica responsável 
pela articulação e coordenação de uma política que vise recuperar 
as margens de rios que tenham sido degradadas. 

 
Parágrafo Único. Cabe ao CONSEMMA coordenar e 

acompanhar a preservação e/ou recuperação das matas ciliares. 
 

Art. 27. Ficam definidas como ZONA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE, as áreas em conformidade com a 
legislação Estadual e Federal acrescidas de peculiaridades do 
município, tais como:  

I. Ao longo de qualquer curso d’ água, desde o seu nível mais 
alto, em faixa marginal, cuja largura mínima será: 

a) de 50 metros para os cursos d’ água de até 50 metros 
de largura; 

b) de 100 metros para os cursos d’ água que tenham de 
50 metros a 200 metros de largura; 

c) de 200 metros para os cursos d’água que tenham de 
200 metros a 600 metros de largura; 

d) de 500 metros para os cursos d’água que tenham 
largura superiora 600 metros. 

II. Ao redor de lagoas ou lagos e reservatórios d’água naturais 
ou artificiais, de uso múltiplo, represas hidrelétricas em faixa 
marginal, cuja largura mínima será de 100 metros; 
III. Nas nascentes, ainda que intermitentes, nos chamados 
“olhos d’ água”, qualquer que seja sua situação topográfica, 
nas veredas e nas cachoeiras ou quedas d’ água, num raio 
mínimo de 100 metros; 
IV. No topo dos morros, montes e serras; 
V.  Nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 
45 graus; 
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VI. Nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha 
de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros 
em projeção horizontal. 

 
§ 1º. Nas áreas urbanas, definidas por lei municipal, 

observar-se-á o disposto no respectivo Plano Diretor ou leis de 
uso do solo. Na ausência desta, serão respeitados os princípios e 
limites a que se refere este artigo. 

I. Zona de Risco: é aquela que de algum modo pode, pelas 
suas condições naturais, representar risco de dano ao Meio-
Ambiente, exigindo prévia autorização do CONSEMMA para 
sua utilização ou exploração, com base em parecer técnico ou 
estudo de impacto ambiental; 
II. A Zona de Preservação Permanente que exigir 
recomposição mediante processo de reflorestamento deverá 
utilizar no mínimo 50% (cinqüenta por cento) de espécies 
nativas. 

 
Art. 28. O Poder Executivo poderá, mediante 

Decreto, criar Áreas de Proteção Especial e Zonas de Reserva 
Ambiental, visando preservá-las e adequá-las aos objetivos desta 
Lei, segundo Art.58 e 62-A da Lei Complementar 232 de 
21/12/2005. 
 

CAPÍTULO II 
DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 
 

Art. 29. Toda ação modificadora e restritiva ao 
fluxo, nos leitos e calhas secundárias dos rios, fica sujeita a 
aprovação emitida pelo Órgão Ambiental Federal e/ou Estadual 
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competente respaldado pela Unidade Administrativa do Meio-
Ambiente Municipal. 

 
§ 1º. Não cumprindo o disposto neste Artigo, o infrator 

disporá de um prazo de 30 (trinta) dias para regularização da 
obra. 

 
§ 2º. Não cumprido este prazo, os serviços serão executados 

conforme o disposto no Artigo 88 deste Código.  
 

Art. 30. Em todo o território do Município de 
Comodoro, é terminantemente proibida, por força deste Código, a 
construção de barragens, o represamento, ou a instalação de 
equipamentos de contenção, que impeçam a livre vazão de pelo 
menos 70% (setenta por cento) do volume original do curso d' 
água, independentemente de seu tamanho ou potencial hídrico 
com exceção a empreendimentos relacionados a produção e a 
geração de energia, através de Pequenas Centrais Hidrelétricas, 
observadas as normas de preservação e de proteção ao meio 
ambiente.  

 
Parágrafo Único. Além do disposto neste artigo, é 

igualmente proibido construir açudes, tanques ou quaisquer 
outros tipos de reservatórios a céu-aberto, margeando os cursos 
d’ água, sem a devida licença ambiental.  

 
Art. 31. No Perímetro Urbano da Sede e dos 

Distritos do Município, os poços domésticos, semi-artesianos ou 
não, serão objeto de coleta e análise químico-biológica periódica 
da água, pelo Órgão Ambiental do Município e/ou Defesa civil do 
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município bem como facultativamente, pela concessionária do 
abastecimento água do município.  

 
Parágrafo Único. Havendo indícios de alteração significativa 

na qualidade da água encontrada por ocasião de cada coleta e 
análise, e a constatação de que a alteração desaconselha o uso da 
água para fins domésticos, o CONSEMMA - Conselho Municipal 
do Meio Ambiente determinará a desativação permanente do poço 
em análise, a bem da saúde pública.  

 
Art. 32. O Município poderá exigir dos usuários 

dos recursos hídricos, o auto-monitoramento de seus efluentes.  
 
Art. 33. É vedado o lançamento de águas 

residuárias nos cursos d' água, quando essas não forem 
compatíveis com a classificação dos mesmos.  

 
Art. 34. Todo aquele que utilizar recursos 

hídricos para fins industriais, no Município, é obrigado a 
abastecer-se a jusante do ponto de lançamento. 

 
Art. 35. Caberá ao CONSEMMA Instituir o comitê 

municipal de bacias hidrográficas nos termos da lei federal 9433 
de 08/01/1998 e lei Estadual 6945 de 05/11/1997. 

CAPÍTULO III 
DA FLORA 

 
Art. 36. De conformidade com o Decreto Federal 

Nº 750 de 10/02/93, Artigo 1o, as árvores situadas em perímetro 
urbano ou na margem das estradas e em loteamentos, apreciáveis 
pela raridade, beleza, longo período de existência ou sirvam de 
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porta sementes, não poderão ser cortadas sem licença da Unidade 
Administrativa do Meio-Ambiente Municipal, concedida por 
escrito, mediante requerimento no qual o interessado justifique a 
necessidade de corte, ressalvando o dispositivo no Artigo 9o deste 
Código. 

 
§ 1º. Fica o infrator obrigado a reflorestar com espécie 

nativa, podendo responder ainda inquérito policial, ação civil 
pública e outras sanções penais, e as penalidades previstas neste 
Código.  

 
§ 2º. A Execução de plantio de árvores em áreas urbanas 

será permitida apenas através de Projetos ou Laudos Técnicos 
aprovados pela Unidade Administrativa Municipal de Meio 
Ambiente. 

I. Na elaboração dos projetos e laudos Técnicos considerar os 
seguintes fatores:  

a) largura das ruas e passeios;  
b) distância mínima entre as árvores e as redes elétrica e 

telefônica;  
c) existência de redes subterrâneas de água, esgoto etc;  
d) tipo de construção, existência de igrejas, prédios públicos ou 

culturais;  
e) tipo de atividade mais comum no local de comércio, 

indústria, residências e serviços; 
f) poluição sonora;  
g) visibilidade para o trânsito de veículos e pessoas; 
II. Na escolha da espécie deve-se considerar ainda as 
seguintes características: 

a) evitar troncos que tenham espinhos;  
b) escolher espécies que tenham folhagem permanente; 
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c) escolher espécies de preferência que tenham folhas perenes, 
para não entupir calhas e encanamentos; 

d) de preferência, plantar árvores que não tenham flores muito 
grandes; 

e) evitar o plantio de árvores frutíferas; 
f) plantar espécies de raízes profundas e pivotantes;  
g) plantar espécies com copa de formato, dimensões e 

esgalhamento adequados à infra-estrutura urbanística. 
 

Art. 37. A arborização de lotes é obrigatória, 
independente do tamanho do imóvel, e respeitada à existência 
mínima de 01 árvore de porte para os lotes urbanos. 

 
Art. 38. O ajardinamento e a arborização das 

praças e vias públicas é atribuição da Prefeitura, que promoverá a 
substituição e plantio bem como a poda e condução, observando 
as especificações do Plano Municipal de Meio Ambiente, exceto 
nos casos e que a Prefeitura delegar poderes para tal. 

 
Art. 39. Fica assegurado o direito ao proprietário 

de obter por requerimento, o desconto proporcional em seu 
Imposto Territorial Rural, correspondente à proporcionalidade de 
sua área com cobertura florestal, desde que devidamente anexado 
o requerimento junto aos Órgãos Ambientais Federais e/ou 
Estadual competente respaldada pela Unidade Administrativa do 
Meio-Ambiente Municipal e parecer técnico de um Engenheiro 
Florestal ou Engenheiro Agrônomo devidamente cadastrado. 

 
Parágrafo Único. Este direito é facultativo ao proprietário 

que fizer a ADA (Ato Declaratório Ambiental) que possibilita ao 
proprietário rural uma redução do ITR em até 100% quando 
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declarar no DIAT/ITR (Documento de Informação e Apuração), 
APP, ARL, RPPN, AIE, ASF (área de Servidão Florestal), PMFS /ou 
REF, estas devidamente averbadas/declaradas. Lei 9393 de 
19/12/1996, Lei 6938 de 31/08/1981 alterada pela Lei 10.165 
de 27/12/2001, Instrução Normativa do IBAMA Nº76 de 
31/10/2005 e IN Nº96 de 30/03/2006. 

 
Art. 40. Qualquer árvore poderá ser declarada 

IMUNE DE CORTE, mediante ato do Poder Público, por motivo de 
sua localização, raridade, beleza, estética, idade, condição de 
porta-semente ou ligação á história do Município. 

 
Art. 41. As árvores que pela sua elevação, 

inclinação, peso ou mau estado de conservação, ofereçam perigo 
ao trânsito público e risco de vida às pessoas ou ao patrimônio, 
deverão ser derrubadas pelo Poder Público após parecer técnico 
emitido por Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo, Técnico 
Agropecuário ou técnico Florestal, cadastrado na Unidade 
Administrativa Municipal do Meio Ambiente. 

 
Parágrafo Único. Os proprietários de imóveis que estiverem 

sendo invadidos por galhos de árvores de vizinhos poderão 
requisitar após falta de acordo com estes, a intervenção da 
Unidade Administrativa do Meio Ambiente Municipal para que se 
faça a poda das mesmas. 

 
Art. 42. A ninguém é permitido cortar, derrubar 

ou podar árvores sob a proteção pública, ressalvada Autorização 
da Unidade Administrativa do Meio-Ambiente. 
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Art. 43. A destruição, danificação, mutilação (por 
exemplo: por pregos, arames ou cortes), lesão de plantas de 
logradouros públicos ou em propriedade privada alheia estarão 
sujeitas a sansões penais segundo art. 49 da Lei 9.605 de 12 de 
fevereiro de 1998 (lei dos Crimes Ambientais). 
 
 

CAPITULO IV 
DO PATRIMÔNIO GENÉTICO 

 
 

Art. 44. Compete ao Município, observada a 
legislação Estadual, e em conjunto com a SEMA – Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente, a proteção do patrimônio genético, 
objetivando a manutenção da biodiversidade, que pela garantia 
dos processos naturais permitam a reprodução deste mesmo 
patrimônio, mediante:  

I. A criação e a manutenção de um sistema integrado de 
áreas protegidas dos diversos ecossistemas ocorrentes no seu 
território;  
II. A garantia da preservação de amostras significativas dos 
diversos componentes de seu patrimônio genético e de seus 
habitats;  
III. A criação de bancos de germoplasma, que preservem 
amostras significativas de seu patrimônio genético, em 
especial as espécies raras e aquelas ameaçadas de extinção, o 
qual pode ser criado mediante termo de Cooperação com 
instituições cientificas e de ensino presentes no Estado de 
Mato Grosso; 
IV. O incentivo à pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de 
manejo de bancos genéticos e a bio-gestão dos habitats das 
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espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de 
extinção, bem como, de seus ecossistemas associados.  

 
 

CAPÍTULO V 
DA FAUNA 

 
 

Art. 45. Os animais que constituem a fauna, bem 
como seus ninhos, criadouros naturais e ecossistemas 
necessários à sua sobrevivência como espécie, são considerados 
bens de domínio público, cabendo ao Poder Público e à 
coletividade, o dever de defendê-los e de preservá-los, para as 
presentes e futuras gerações, promovendo:  

I. o combate a todas as formas de agressão, em especial à 
caça e ao tráfico de animais silvestres;  
II. o socorro a animais em perigo, ameaçados por 
calamidades, ou àqueles vítimas de maus-tratos ou 
abandono; 
III. programas de educação ambiental e conscientização 
popular voltadas para a proteção e para a preservação de 
animais silvestres. 
  

Art. 46. É proibido o exercício da caça amadora e 
profissional, em desacordo com as normas estabelecidas pela 
SEMA, assim como o comércio de espécies da fauna silvestre e de 
seus produtos, no território do Município de Comodoro.  

 
Art. 47. A introdução e a reintrodução de 

exemplares da fauna nativa em ambientes naturais, somente será 
permitida mediante autorização expressa da SEMA ratificada pela 
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órgão ambiental do município com parecer de profissional 
habilitado.  

 
Parágrafo Único. É vedada a introdução de exemplares da 

fauna exótica em ambiente natural do Município de Comodoro, 
salvo autorização especial concedida pela unidade ambiental do 
município, em consonância com a legislação ambiental Federal e 
Estadual. 

 
Art. 48. As atividades de pesca na modalidade 

profissional ou amadora, serão objeto de autorização específica 
pela SEMA, nos termos do regulamento, podendo o órgão 
ambiental do Município emitir tais autorizações mediante 
assinatura de termo técnico de cooperação com a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente (SEMA) em  que outorga esses 
poderes ao Município. 

 
Art. 49. Os períodos e os locais de proibição de 

pesca, o tamanho mínimo e a relação das espécies a serem 
preservadas, serão definidos conforme resolução da SEMA, assim 
como os instrumentos e os métodos de pesca proibidos, podendo 
o órgão ambiental do Município emitir tais autorizações mediante 
assinatura de termo técnico de cooperação com a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente (SEMA) em  que outorgue esses 
poderes ao Município. 

 
Art. 50. O proprietário ou concessionário de 

pequenas centrais hidrelétricas, por forças da Legislação 
Estadual em vigor, é obrigado a adotar medidas de proteção à 
fauna, quer no período de instalação, quer no de fechamento de 
comportas, ou operação de rotina.  



 
 
 
 
 

 

������������������������������������������������ESTADO DE MATO GROSSO 

                          PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

                         GABINETE DO PREFEITO                   
 
Comodoro para Todos 
 

Rua Espírito Santo, n.º 3.169 – Centro - Fone/Fax: (65) 3283-2405/2528 – CEP 78310-000 
E-mail: gabinete@comodoro.mt.gov.br - Comodoro – MT. 

Site: www.comodoro.mt.gov.br        

 
 
 

24 

 
Parágrafo Único. É de competência da SEMA, a 

determinação das medidas de proteção à fauna aquática em 
quaisquer obras que importem na alteração de regime dos cursos 
d' água, mesmo quando ordenados pelo Poder Público.  

 
Art. 51. É vedada a produção, a reprodução, a 

criação e a engorda de peixes exóticos no Município, sem a 
expressa autorização da SEMA e ciência do órgão ambiental do 
município.  

 
Art. 52. A pesca nos ribeirões e rios do município 

fica condicionada á utilização de anzóis de linha, ficando 
proibidas definitivamente a utilização de arpões, fisgas, espinhéis 
e redes de pequena gramatura, sendo as tarrafas e assemelhadas 
somente permitidas em lagoas de criação dirigida e planejada, 
com a devida autorização. 

 
Art. 53. Fica o infrator sujeito á apreensão do 

material de caça e pesca, segundo sansões penais art. 34 da Lei 
9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei dos Crimes Ambientais). 
 

Art. 54. São consideradas gravíssimas as 
infrações ao disposto neste Capitulo.  

 
 

CAPÍTULO VI 
DAS TERRAS COM DECLIVIDADE 
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Art. 55. Ficam condicionados a uma Autorização 
prévia da Unidade Administrativa do Meio-Ambiente, com parecer 
técnico, a atividade agrícola em áreas com declividade acima de 
20%, destinando-se preferencialmente para reflorestamento. 

 
Parágrafo Único. O não cumprimento do disposto neste 

Artigo sujeita o infrator aos embargos previstos nos Artigos 85 e 
86 deste Código. 

 
Art. 56. Todo o desmembramento de lotes em 

áreas com inclinação superior a 20% ou em áreas de risco, 
dependem de prévia aprovação do CONSEMMA que deverá estar 
baseada em Parecer Técnico antecedido de estudo de impacto 
ambiental, sem o que não poderá ser apresentado ao Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca, sob pena de nulidade do registro 
pelas vias judiciais e a responsabilidade dos proprietários e 
empreiteiros. 
 

TÍTULO IV 
DA EXTRAÇÃO VEGETAL E MINERAL 

CAPÍTULO I 
DA FLORA 

 
Art. 57. Qualquer derrubada ou extração vegetal 

no Município de COMODORO deverá ser autorizada oficialmente 
pelo Órgão Ambiental Federal e/ou Estadual competente, 
respaldada pela Unidade Administrativa do Meio-Ambiente 
Municipal, em documento específico denominado AUTORIZAÇÃO 
PARA EXTRAÇÃO VEGETAL ou AUTORIZAÇÃO PARA CORTE, 
acompanhada da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e 
PROJETO, conforme o caso. 
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§ 1º. A Autorização para Extração Vegetal será emitida 

somente com parecer favorável, em projeto específico realizado 
por Engenheiro Florestal ou Engenheiro Agrônomo, constando 
com clareza à área liberada para a extração, o tipo de extração, e 
a forma de manejo utilizada na extração. 
 

§ 2º. As derrubadas ou extrações sem a competente 
Autorização serão embargadas imediatamente pela Unidade 
Administrativa do Meio-Ambiente Municipal ou Ministério Público, 
sem prejuízo das medidas judiciais. 
 

§ 3º. A Autorização para Extração Vegetal é necessária 
mesmo para projetos autorizados pelo IBAMA ou equivalente. 
 

§ 4º. A ação de reflorestamento será feita num prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, salvo Autorização específica para 
dilação do prazo, pela Unidade Administrativa do Meio-Ambiente. 

 
§ 5º. Se não forem cumpridos os prazos, os serviços serão 

executados conforme disposição do Artigo 88 deste Código. 
 

Art. 58. Ficam desobrigadas de projeto técnico as 
Autorizações para Extração Vegetal, destinadas a desobstrução 
para fins de edificação, arruamento ou derrubada de espécimes 
isoladas. 

 
Art. 59. As Empresas usuárias de lenha e 

madeira, extraídas no Município de COMODORO, deverão, 
obrigatoriamente, manter em curso Projeto de Reflorestamento, 
delimitadas pelo Órgão Ambiental Federal e/ou Estadual 
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competente respaldado pela Unidade Administrativa do Meio-
Ambiente Municipal, podendo este ser realizado em terrenos de 
terceiros, utilizando preferencialmente, espécies nativas regionais 
e/ou locais e dentro da área do município. 

 
§ 1º. A apresentação do projeto de reflorestamento é 

condicionante para a obtenção do Alvará de Funcionamento 
Anual. 
 

§ 2º. O Projeto de reflorestamento deverá se localizar em 
áreas adequadas para o fim, preferencialmente em encostas, não 
se permitindo derrubadas de florestas nativas para implantar o 
projeto, nem podendo ser efetuado em locais considerados de 
preservação permanente, bem como ao longo de rios ou encostas 
com inclinação superior a 45º, devendo ainda ser supervisionado 
por Engenheiro Florestal ou Engenheiro Agrônomo, com 
competente responsabilidade técnica. 

 
Art. 60. O Município de Comodoro, em conjunto 

com o Estado de Mato Grosso, estimulará o reflorestamento ou o 
florestamento em áreas degradadas, visando a reposição florestal, 
ou produção de madeira e lenha, mediante adequados 
mecanismos de pesquisa, fomento e fiscais, nos termos do 
regulamento. 
 
 

CAPÍTULO II 
DO TRANSPORTE DE MADEIRA 
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Art. 61. Qualquer transporte de madeira em toras 
ou lenha, nas vias públicas do município, deverá estar 
acompanhado de documentação legal do Órgão Ambiental Federal 
e/ou Estadual competente e outros pertinentes. 

 
§ 1º. O não cumprimento da exigência acima, implica na 

retenção da carga e do veículo pela Unidade Administrativa do 
Meio-Ambiente, donde só poderá ser retirada mediante a 
autorização emitida pelo Órgão Ambiental Federal e/ou Estadual 
competente. 

 
§ 2º. O corte em áreas de até 3 (três) hectares do 

reflorestamento com espécies exóticas, poderá ser feito mediante 
a simples emissão de comunicação para corte, dispensadas as 
demais exigências. 

 
§ 3º. A “comunicação de corte” poderá ser utilizada para o 

transporte da madeira, desde que destinada para consumo 
próprio. 

 
 

 
 

CAPÍTULO III 
DA EXTRAÇÃO PALMITEIRA 

 
 

Art. 62. A extração do palmito que se realizar em 
todo o território do Município obedecerá obrigatoriamente as 
disposições das Portaria nºs. 302 de 03 de julho de 1984, 439 e 

Carlos GAMA
Highlight



 
 
 
 
 

 

������������������������������������������������ESTADO DE MATO GROSSO 

                          PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

                         GABINETE DO PREFEITO                   
 
Comodoro para Todos 
 

Rua Espírito Santo, n.º 3.169 – Centro - Fone/Fax: (65) 3283-2405/2528 – CEP 78310-000 
E-mail: gabinete@comodoro.mt.gov.br - Comodoro – MT. 

Site: www.comodoro.mt.gov.br        

 
 
 

29 

440 de 09 de agosto de 1989, do IBAMA e da Instrução Normativa 
nº 04 de 27 de outubro de 2006 emitida pela SEMA. 

 
Art. 63. A infração sujeita os proprietários à 

multa, apreensão da mercadoria, e em caso de reincidência, até a 
desapropriação das terras por interesse público. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS USUÁRIOS DE LENHA PARA FINS ENERGÉTICOS 

 
 

Art. 64. Todas as atividades econômicas usuárias 
de lenha para fins energéticos, terão liberado seu Alvará de 
Funcionamento Anual condicionado à apresentação de Relatório, 
informando o montante e origem da lenha consumida 
anualmente. 

 
Art. 65. Deverá constar no Alvará de 

Funcionamento Anual, quando for o caso, o fato da Empresa ser 
usuária de lenha para fins energéticos. 

 
Art. 66. A cada exercício anual, será fornecido ao 

CONSEMMA, pelo setor de arrecadação do Executivo, lista dos 
usuários de lenha com respectivos Relatórios de Consumo e 
Origem. 
 

Parágrafo Único. Poderão ter sua atividade embargada pela 
Unidade Administrativa do Meio-Ambiente, as Empresas que 
usarem lenha para fins energéticos sem a correspondente 
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observação no Alvará de Funcionamento e comprovação da 
origem da madeira. 
 

CAPITULO V 
DAS QUEIMADAS 

 
 

Art. 67. O uso de queimadas a se realizar em 
todo o território do Município obedecerá obrigatoriamente às 
disposições da LEI COMPLEMENTAR N° 233 DE 21 DE 
DEZEMBRO DE 2005 nos artigos 10, 11, 12 e 13 que dispõe 
sobre a política florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras 
providências. Para os casos não abrangidos por esse código 
aplicam-se o decreto N° 6.514, de 22 de julho de 2008 que dispõe 
sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, 
respaldada pelo CONSEMMA.  

 
Art. 68. É proibido o uso de fogo nas florestas e 

demais formas de vegetação.  
 
§ 1º. Nos casos em que justifique a prática de fogo para 

limpeza e manejo de áreas, sua utilização deverá ser feita de 
forma criteriosa e com garantia de controle, através de normas 
expedidas pelo órgão ambiental do estado, observadas os 
seguintes requisitos: 

I. o uso do fogo, para limpeza e manejo de áreas, deverá ser 
autorizado previamente pela SEMA respaldada pelo 
CONSEMMA, que promoverá seu acompanhamento pelo 
sistema de geoprocessamento;  
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II. no pedido de autorização para queima controlada deverá 
constar a dimensão e coordenadas da área onde será feita a 
queimada e o período previsto para a mesma.  
 
§ 2º. Não será autorizado o uso do fogo, para limpeza e 

manejo de áreas, no período compreendido entre 15 de julho a 15 
de setembro, consoante determinação prevista na legislação 
ambiental estadual e federal.  

 
§ 3º Dependendo das condições climáticas, o órgão 

ambiental municipal com o consentimento da secretaria do 
Estado de Meio Ambiente, poderá antecipar ou prorrogar o 
período de restrição ao uso do fogo, previsto no parágrafo 
anterior.  

 
Art. 69. O CONSEMMA estimulará a criação de 

unidades de combate a incêndios florestais, nas propriedades ou 
empresas, além de promover ações educativas, visando reduzir o 
emprego do fogo na limpeza e manejo de áreas.  

 
Art. 70. Em caso de incêndio rural ou florestal, 

que não se possa extinguir com os recursos ordinários, compete 
não só à Unidade Administrativa Municipal de Meio Ambiente 
como a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil ou outra 
autoridade pública municipal requisitar os meios materiais e 
convocar as pessoas em condições de prestar auxílio.  

 
Art. 71. Toda constatação de focos de pragas e de 

doenças em empreendimentos agrosilvopastoril que justifique o 
uso de queimadas como tratamento, deverá ser comunicada pelo 
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proprietário rural ou responsável técnico aos órgãos públicos de 
assistência técnica e extensão rural do município.  

 
Art. 72. Fica proibida a queima de lixo urbano a 

céu aberto e o uso do fogo com a finalidade de limpar o lote em 
perímetro urbano, durante todo o ano.  

 
§ 1. Fica estabelecido como responsável solidário, o 

proprietário de lote urbano, que queimar , quando o lote estiver 
apresentando vegetação rasteira (mato), mesmo quando 
identificado o causador do delito. O valor da multa a ser aplicada 
quando encontrado foco de incêndio em lote residencial será 
nunca inferior a um salário mínimo e nem superior a oito salários 
mínimos. Quando o foco de incêndio/queimada for encontrado 
em lote industrial a multa deve ser superior a três salários 
mínimo e inferior a 20 salários mínimos. Em caso de reincidência 
até um ano após lavrada a primeira multa, o valor da multa pela 
reincidência será o dobro da primeira multa emitida, podendo 
esse valor superar a 20 salários mínimos. O valor a ser 
arrecadado com as multas deve ser repassado ao Fundo 
Municipal de Meio Ambiente, de Comodoro.   

 
§ 2º. Os níveis de danos provocados por queimada não 

permitida em lote urbano, onde inclui a calçada como frente do 
lote, será qualificado em nível baixo, médio e grande, de acordo 
com a seguinte metragem de supressão da vegetação no solo, ou 
quando tratar-se de lixo/resíduo o raio de restos materiais 
carbonizados deixados no local: 

I. nível baixo: raio de material carbonizado inferior a 50 
metros quadrados; 
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II. nível médio: raio de material carbonizado entre 50,1 e 100 
metros quadrados; 
III. nível grande: raio de material carbonizado superior a 100 
metros. 
 

 § 3º. Fica estabelecido o valor da multa de acordo com o 
nível de dano provocado, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos no parágrafo 2°, sendo para que a metragem usada 
no parágrafo 2° tenha a mesma validade para lote residencial ou 
industrial, porém o valor da multa aplicada a cada nível será 
distinta entre residencial e industrial, como segue: 

 I. nível baixo: de um a três salários mínimos para lotes 
residenciais e de três a sete salários mínimos para lote 
industrial; 
 II. nível Médio: de três a cinco salários mínimos para lotes 
residenciais e de sete a 12 salários mínimos para lote 
industrial; 
 III. nível grande: de cinco a oito salários mínimos para lote 
residencial e de 12 a 20 salários mínimos para lote industrial. 

 
Art. 73. O CONSEMMA deverá elaborar um 

conjunto de normas que estabeleça níveis de poluição sonora e 
punições a quem desobedeça a referida normatização. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DA EXTRAÇÃO MINERAL 

 
 

Art. 74. São objetivos da Política Pública da 
Mineração: 
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I. mapear, identificar e manter atualizado o Sistema de 
Acompanhamento das explorações minerais; 
II. propor ações para recuperação e destinação final das áreas 
minerárias degradadas; 
III. criar procedimentos, mecanismos e normas para o 
licenciamento municipal da exploração minerária de novas 
áreas; 
IV. elaborar o mapeamento municipal das atividades 
minerarias. 
 

Art. 75.  São diretrizes da Política Pública de 
Mineração: 

I. elaborar ações específicas para a recuperação de áreas de 
risco geradas pela atividade mineraria no Município; 
II. elaborar cadastro das empresas e profissionais que atuem 
no Município, no setor de atividades minerárias; 
III. estabelecer procedimentos administrativos para a 
expedição de certidões e licenças municipais para as 
atividades mineraria; 
IV. promover a articulação junto aos empreendedores com a 
finalidade de recuperar as áreas consideradas de risco 
geradas pelas atividades minerárias. 
 

Art. 76.  São ações estratégicas na política de 
Mineração: 

I. fomentar ações que estimulem e priorizem a recuperação de 
áreas degradadas quando enquadradas como de risco; 
II. estabelecer e manter convênios com as instituições 
envolvidas nas questões inerentes às atividades minerárias; 
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III. articular com órgãos da Administração Pública Municipal 
a criação e manutenção de cadastro das empresas e 
profissionais ligados às atividades minerarias; 
IV. fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento da atividade 
mineral. 
 
§ 1º. Só serão fornecidos os Alvarás para Exploração de 

Recursos Minerais às pessoas jurídicas que apresentarem um 
projeto técnico aprovado e com a L. I. emitida pelo Órgão 
Ambiental Federal e/ou Estadual competente respaldado pela 
Unidade Administrativa do Meio-Ambiente Municipal. 

 
§ 2º. Ficam sujeitas à fiscalização do CONSEMMA, além de 

outras, as atividades de pedreiras, macadame, olarias, extração 
de areia, cascalheira, cerâmica e afins. 

 
Art. 77. O Executivo Municipal poderá emitir 

certidão de uso e ocupação do solo para fins de licenciamento 
ambiental para efetivação de registro no Departamento Nacional 
de Produção Mineral, para extração de substâncias minerárias 
segundo Art 3 da Lei Nº 6.567, de 24 de setembro de 1978 
(DNPM). 

 
Art. 78.  Poderão ser aproveitados pelo regime de 

licenciamento, ou de autorização e concessão, na forma da lei: 
I. areias, cascalhos e saibros para utilização imediata na 
construção civil, no preparo de agregados e argamassas, 
desde que não sejam submetidos a processo industrial de 
beneficiamento, nem se destinem como matéria-prima à 
indústria de transformação; 
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II. rochas e outras substâncias minerais, quando 
aparelhadas para paralelepípedos, guias, sarjetas, moirões e 
afins; 
III. argilas usadas no fabrico de cerâmica vermelha; 
IV. rochas, quando britadas para uso imediato na construção 
civil e os calcáreos empregados como corretivos de solo na 
agricultura. 
 
Parágrafo Único. O aproveitamento das substâncias 

minerais referidas neste artigo fica restrito à área máxima de 
cinqüenta hectares, conforme código ambiental. 

 
Art. 79. O aproveitamento mineral por 

licenciamento é facultado exclusivamente ao proprietário do solo 
ou a quem dele tiver expressa autorização, salvo se a jazida 
situar-se em imóveis pertencentes a pessoa jurídica de direito 
público. 

 
Art. 80. São atividades de mineração, a extração 

de recursos minerais, através de meios mecânicos ou artesanais, 
que somente serão admitidas no território do Município em locais 
previamente autorizados, e realizados mediante a estrita 
observância de procedimentos de licenciamento e fiscalização pelo 
Poder Público competente. 

 
Parágrafo Único. Define-se recurso mineral como uma 

concentração natural de materiais sólidos, líquidos ou gasosos, à 
superfície ou no interior da crosta terrestre.  

 
Art. 81. Os produtos das atividades de mineração 

são considerados de alto significado econômico para o Município 
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em razão da sua extensa e permanente utilização para a sua 
expansão. Quando obtidos de forma clandestina, provocam 
irreversíveis processos de degradação ambiental. 

 
Art. 82. O Executivo Municipal fará o 

levantamento e o mapeamento das áreas passíveis de exploração 
minerária, com base nas cartas geográficas elaboradas pelo 
DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral, 
selecionando aquelas consideradas aptas para a expedição de 
certidão de anuência prévia municipal, para fins de início do 
processo de licenciamento junto aos órgãos do Estado e da União. 

 
Art. 83. Caberá ao interessado, de posse da 

certidão de anuência prévia, elaborar os planos de manejo, 
recuperação e destinação final da área para obtenção da licença 
de instalação e operação junto aos órgãos estaduais, nos termos 
da lei. 

 
TÍTULO V 

DAS PENALIDADES 
CAPÍTULO I 

DAS DENÚNCIAS E PROVIDÊNCIAS 
 
 

Art. 84. Fica assegurado a qualquer cidadão, o 
direito de denunciar ou pedir averiguação sobre atividades 
lesivas do Meio-Ambiente. 

 
§ 1º. A denúncia ou pedido de averiguação de que trata este 

Artigo, será verbal ou por carta protocolada na Unidade 
Administrativa Municipal do Meio-Ambiente, com vistas à 
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garantia de providências num prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas, e mediante identificação do denunciante. 

 
§ 2º. A falta de providências pela Unidade Administrativa 

Municipal do Meio-Ambiente, ante uma denúncia formal de 
agressão ao Meio-Ambiente, caracteriza omissão ou conivência, 
cabendo ao Ministério Público a tomada das providências 
judiciais cabíveis. 

 
Art. 85. Fica assegurado ao CONSEMMA, o 

direito de exigir providências imediatas de embargo, vistoria, 
averiguação ou equivalente, à Unidade Administrativa Municipal 
do Meio-Ambiente, quanto às ações em curso de flagrante 
agressão, visando a recuperação e prevenção de danos ao meio-
ambiente. 
 

§ 1º. O pedido de providências será feito através de ofício e 
com base em reunião extraordinária emergencial do CONSEMMA. 

 
§ 2º. Será especificado no ofício de pedido de providências, o 

prazo para a realização das mesmas, com base no grau de 
emergência da ação lesiva ao Meio-Ambiente, que originou o 
citado pedido, sendo que o não acatamento da providência em 
seu prazo implicará em denúncia de omissão ou conivência ao 
Ministério Público. 
 

Art. 86. Fica assegurado á Unidade 
Administrativa Municipal do Meio-Ambiente, de forma 
independente e soberana, o direito de embargar qualquer 
atividade nociva, ou que venha a causar alterações posteriores ao 
Meio-Ambiente, até o comparecimento e correto encaminhamento 
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da questão pela SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente ou 
IBAMA, quando de competência destas por força da Lei. 

 
Parágrafo Único. O não acatamento do embargo implica em 

imediato encaminhamento da questão ao Ministério Público, ou à 
Assessoria Jurídica Municipal, que procederá ao embargo 
imediato por via judicial cabível. 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS EMBARGOS E INTERDIÇÕES 

 
 

Art. 87. Fica sujeita a embargo administrativo, 
toda ação do homem modificadora das características naturais do 
Meio-Ambiente, aqui compreendendo, as ações disciplinadas 
neste Código, quando forem iniciadas ou executadas: 

 
I. sem licença prévia da Unidade Administrativa, responsável 

pelo Meio-Ambiente e/ou SEMA ou IBAMA; 
II. em desacordo com os planos aprovados e legislação 

ambiental vigente; 
III. com infração de qualquer das determinações deste Código; 
IV. em desacordo com as restrições contidas no Alvará de 

licenciamento. 
 

Parágrafo Único. Se o infrator desobedecer ao embargo no 
prazo determinado, através de órgão competente será promovido 
embargo judicial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, com as 
cominações legais. 
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Art. 88. Quando após o embargo for verificada a 
necessidade de demolir total ou parcialmente a obra executada, 
ou realizá-la, a Unidade Administrativa Municipal do Meio-
Ambiente intimará o respectivo proprietário ou construtor a fazê-
lo dentro do prazo da intimação. Se não for atendida, a Prefeitura 
procederá como dispõe: executará o serviço, ou conforme o caso 
contratará um executor, cobrando judicialmente, caso não forem 
pagas no prazo amigável, as despesas e mais 20% (vinte por 
cento), pela administração da obra, além da multa por infração, 
observando-se ainda as disposições dos artigos deste Capítulo. 

 
Art. 89. Ficam sujeitam à interdição, as ações 

modificadoras do Meio-Ambiente, que não estejam em 
conformidade com as exigências estabelecidas pelo presente 
Código e legislação ambiental vigente. 
 

Art. 90. O embargo e a interdição serão 
levantados a todo o tempo pela Unidade Administrativa Municipal 
do Meio-Ambiente, mediante requerimento do interessado, 
provando que cumpriu as instruções e intimações feitas, e que 
efetuou o pagamento de todas as multas em que incorreu, em 
conformidade com as exigências legais, cuja inobservância 
motivou a interdição ou embargo. 
 

Parágrafo Único. A Unidade Administrativa do Meio-
Ambiente verificará, antes de ser concedido o levantamento do 
embargo ou interdição, se estão em conformidade com  exigências 
regulamentares. 

 
Art. 91. Dos embargos ou interdições, poderá 

haver pedido de reconsideração ao CONSEMMA, dentro de 10 
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(dez) dias, contando do recebimento ou lavratura do auto de 
embargo e multa. 
 

Art. 92. Sempre que uma pessoa física ou 
jurídica tiver que executar obra, de prevenção ou recuperação, 
determinada pela Unidade Administrativa Municipal do Meio-
Ambiente ou CONSEMMA, será intimada por escrito, exigindo-se 
recibo ou ciente na intimação, ou por Edital, com prazo de 15 
(quinze) dias, em se tratando de ausente ou à revelia da pessoa, a 
executar a obra determinada, no prazo constante da intimação. 

 
Parágrafo Único. Caso não haja o cumprimento da 

intimação, proceder-se-á conforme dispõe o art. 88 deste Código. 
 

Art. 93. Se dentro de 30 (trinta) dias, o infrator 
não efetuar o pagamento amigável, será extraída Certidão da 
Dívida Ativa, para cobrança judicial, acompanhada dos seguintes 
documentos: 

I. laudo dos peritos, Auto de Infração ou ato da Unidade 
Administrativa Municipal do Meio-Ambiente, que deu motivo 
à ordem de execução do serviço ou obra; 
II.  a intimação na qual figura o ciente do infrator ou o jornal 
em que se fez publicação do edital de Intimação da pessoa 
ausente ou revel; 
III. notas explicativas dos serviços executados 
administrativamente. 

 
Art. 94. O total das despesas, adicional de 20% 

(vinte por cento) de administração e a multa por infração, será 
inscrita na Dívida Ativa do Município para cobrança judicial. 
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CAPÍTULO III 

DA APLICAÇÃO E MODO DE EXECUÇÃO DA MULTA 
 
 

Art. 95. Verificada a infração de qualquer 
dispositivo deste Código, cabe à Unidade Administrativa 
Municipal do Meio-Ambiente, lavrar o competente Auto de 
Infração e Multa, no qual constará a culpa, local e objetos com o 
mesmo correlatos,  que será assinado pelo infrator. O Poder 
Público cobrará judicialmente, após ter inscrito na Dívida Ativa 
do Município, caso não efetue o pagamento no prazo legal. 

 
Parágrafo Único. No caso de negar-se o infrator a assinar o 

Auto de Infração, será isso declarado pelo autuante, na presença 
de duas testemunhas, que também o assinarão, ou ainda por 
Edital com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Assinarão também 
duas testemunhas no caso de o Infrator ser analfabeto. 
 

Art. 96. Na aplicação da multa ter-se-á em vista a 
proporcionalidade da culpa, a extensão do dano ou prejuízo 
causado e os efeitos e conseqüências que, da infração, possa 
resultar. 

 
Art. 97. No Auto de Infração deve constar: 

I. descrição sucinta do fato e foto (se couber);   
II. coordenadas geográficas do local; 
III. dia, hora, mês, ano e o local da infração; 
IV. nome do Infrator e endereço; 
V. o Artigo deste Código ou Lei Municipal que tiver sido 
infringido; 
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VI. assinatura do denunciante e conforme Parágrafo Único do 
art. 95° deste Código, quando o infrator se recusar a assinar 
o Auto. 

 
Art. 98. O despacho impondo a multa deverá 

conter: 
I. descrição do fato em breves palavras; 
II. dia, mês, hora e lugar em que se verificou a infração; 
III. nome do infrator ou, na falta, quaisquer indicações que o 
façam certo e conhecido, e o seu endereço, se for conhecido; 
IV. assinatura da Autoridade que o lavrar. 
 

Art. 99. No despacho de multa será determinado 
o prazo de 30 (trinta) dias, em que o Infrator após ser intimado, 
deverá recolher a multa. Não pagando no prazo determinado, será 
inscrito em Dívida Ativa e extraída a respectiva Certidão para 
cobrança Judicial Executiva, imediatamente. 

 
Art. 100. As multas serão aplicadas 

independentemente das responsabilidades criminal e civil, a que 
estiver sujeito o infrator. 
 

Art. 101. Havendo imposição de multa, caberá 
recurso no prazo de 10 (dez) dias para o CONSEMMA em última 
instância administrativa, mediante prévio depósito na tesouraria 
municipal, da multa aplicada. 

 
Art. 102. O funcionário que presenciar o ato da 

infração ou dela tiver conhecimento e não se pronunciar, será 
considerado revel e responderá pelo pagamento da multa devida, 
além de ser advertido administrativamente. As repetidas faltas de 
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interesse por parte do funcionário, importarão na aplicação das 
sanções do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. 

 
Art. 103. As multas aplicadas e não pagas no 

prazo do vencimento, serão reajustadas de acordo com os índices 
de correção e juros legais. A correção será calculada pela variação 
da UFIR Diária ou outro indexador que vier a substituir. 

 
Art. 104. O empreendedor terá o prazo de 10 dias 

corridos contados de sua ciência do auto de infração para 
apresentar defesa por escrito junto ao protocolo geral da 
prefeitura de Comodoro. 

 
Art. 105. O processo de defesa do auto de 

infração será encaminhado ao técnico que emitiu para a redação, 
justificando o motivo da autuação. Após deverá ser   dirigido ao 
responsável pela Unidade Administrativa Municipal de Meio 
Ambiente, para seu parecer e deliberação e, caso seja necessário 
à Assessoria Jurídica do município para manifestação. 
 

Art. 106. Após analisado, retorna o processo ao 
departamento de licenciamento, devendo dar ciência ao 
empreendedor do deferimento ou indeferimento do recurso. 
 

Art. 107. O deferimento do recurso poderá não 
importar em descumprimento da obrigação pecuniária, podendo 
ser transformada em TAC - Termo de Ajuste de Conduta, 
conforme previsto em lei. 

 
Art. 108.  Indeferido o recurso, cabe ao 

requerente, se for o caso, interpor novo recurso junto ao 
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CONSEMMA num prazo máximo de 10 dias, contados da  data de 
ciência do indeferimento. 

 
Art. 109. Não requisitada análise junto ao 

CONSEMMA, encaminha-se o processo a Secretaria Municipal de 
Finanças ou ao Departamento de Tributação municipal , para 
lançamento e cobrança do débito relativo à autuação. 

 
Art. 110. Apresentado recurso, encaminha-se 

para análise e parecer deliberativo do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, podendo por este, seguir daí os trâmites anteriores.   
 
 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I 
DO PARCELAMENTO DO SOLO 

 
 

Art. 111. O parcelamento do solo será feito 
mediante lei especifica estabelecida no artigo 225 do Plano 
Diretor do Município – Lei nº 1038/2007, fundamentada na lei 
federal 6766/79 e outras pertinentes. 

 
 
 

     CAPITULO II 
DO ZONEAMENTO AMBIENTAL, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
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Art. 112. O código do Zoneamento Ambiental do 
município de Comodoro será elaborado mediante lei especifica, 
fundamentada na Lei Federal 6766/79 que normatiza o 
parcelamento do solo; lei federal 6938/1981 que dispõe da 
política nacional de meio ambiente e outras pertinentes. 
 

Art. 113. O Município de Comodoro procederá ao 
zoneamento ambiental do seu território, que em concordância 
com o zoneamento ambiental elaborado pelo Estado, estabelecerá, 
para cada região ou bacia hidrográfica:  

I. o diagnóstico ambiental, considerando os aspectos geo-bio-
físicos, a organização espacial do seu território, as 
características do desenvolvimento sócio-econômico e o grau 
de degradação dos recursos naturais;  
II. as metas plurianuais a serem atingidas, através da fixação 
de índices de qualidade das águas, do ar, do uso e ocupação 
do solo, e da cobertura vegetal, bem como os respectivos 
índices quantitativos, considerando-se o planejamento das 
atividades econômicas, a instalação de infra-estrutura e a 
necessidade de proteção, conservação e recuperação 
ambientais;  
III. a capacidade de suporte dos ecossistemas, indicando os 
limites de absorção de impactos provocados pela instalação 
de atividades produtivas e de obras de infra-estrutura, bem 
como a capacidade de saturação resultante de todos os 
demais fatores naturais e das mudanças da geo-morfologia 
local motivadas pela ação do homem;  
IV. a definição das áreas de maior ou menor restrição, no que 
concerne ao uso e ocupação do solo, e ao aproveitamento dos 
recursos naturais;  
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V. os planos de controle, fiscalização, acompanhamento, 
monitoramento, recuperação e manejo de interesse 
ambiental.  

 
Art. 114. A Lei de Zoneamento Ambiental poderá 

ser revista sempre que o nível de conhecimento do potencial dos 
recursos naturais do Município, ou as alterações antrópicas 
verificadas, justificarem modificações das diretrizes anteriormente 
determinadas. 

 
 

CAPITULO III 
DA DELIMITAÇÃO E USO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL 

 
 

 Art. 115. A determinação do percentual da 
propriedade a ser considerada como área de reserva Legal será 
fixado pelo Zoneamento ecológico-econômico/Ambiental de 
Comodoro, de acordo com leis estaduais e federais. 
 

Parágrafo Único. Fica determinado por este código que a 
área de reserva legal das propriedades só poderá ser usada sob 
regime de Manejo Florestal de Uso Múltiplo Sustentável. 
 
 

CAPITULO IV 
DO SANEAMENTO BÁSICO 

 
 

Art. 116. A Política Municipal de Saneamento 
Básico reger-se-à pelas disposições da Lei Complementar 
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Municipal nº 1.093/2008 e pela Lei Federal 1445/2007 que 
estabelece as diretrizes nacionais de saneamento básico 

 
 

CAPITULO V 
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 
 

Art. 117. O lançamento no meio ambiente de 
qualquer forma de matéria, energia ou substância, em qualquer 
estado físico, prejudicial ao ar, ao subsolo, ás águas, à fauna e a 
flora, deverá obedecer às normas estabelecidas, visando a reduzir, 
previamente, os efeitos: 

I. Impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde; 
II. Inconvenientes, inoportunos ou incômodos ao bem-estar 
público; 
III. Danosos aos materiais, prejudiciais ao uso, gozo e 
segurança da coletividade. 
 

Art. 118. O município, através dos seus órgãos 
competentes, conjuntamente com os órgãos federais e estaduais, 
exercerá o controle das atividades industriais, comerciais, de 
prestação de serviços e outras fontes de qualquer natureza que 
produzam ou possam produzir alterações adversas ao meio 
ambiente. 

 
Art. 119. Caberá ao órgão municipal de meio 

ambiente, conjuntamente com os órgãos federais e estaduais, 
exigir na forma da legislação vigente, a autorização de estudo 
prévio de impacto ou análise de risco para instalação, operação e 
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desenvolvimento de atividades que, de qualquer modo possam 
degradar o meio ambiente. 

 
Parágrafo Único. O estudo referido no caput deste artigo 

deverá ser efetuado por equipe multidisciplinar, de acordo com as 
características da atividade a ser licenciada. 

 
Art. 120. A construção, instalação, ampliação ou 

funcionamento de qualquer atividade que utilize recursos 
ambientais considerada efetiva ou potencialmente poluidora, 
assim como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão do prévio 
licenciamento do órgão municipal de meio ambiente, sem prejuízo 
de outras licenças legalmente exigíveis. 

 
Art. 121. As pessoas físicas ou jurídicas, 

inclusive os órgãos e entidades da administração pública que 
vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos 
e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 
efetiva e potencialmente poluidores capazes, sob qualquer forma, 
de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 
licenciamento junto ao município, sem prejuízo de outras licenças 
exigíveis. 

 
Parágrafo Único. Os pedidos de licenciamento serão objeto 

de publicação resumida no Diário Oficial do Estado e na 
imprensa local ou regional. 

 
Art. 122. O município, através de termos de 

cooperação técnica firmados com a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, emitirá as seguintes licenças, de caráter obrigatório: 
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I. Licença Prévia (LP): é concedida na fase preliminar do 
planejamento do empreendimento ou atividade aprovando 
sua localização e concepção, atestando a viabilidade 
ambiental, devendo ser observados os planos municipais, 
estaduais e federais de uso dos recursos naturais e 
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação; 
II.   Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do 
empreendimento ou atividade de acordo com as 
especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e 
demais condicionantes; 
III. Licença de Operação (LO): é concedida após cumpridas 
todas as exigências  feitas por ocasião da expedição da LI, 
autorizando o inicio do empreendimento ou atividade 
licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de 
controle ambiental, de acordo com o previsto nas licenças 
Prévia de Instalação (LI); 
IV. Licença de Operação Provisória (LOP): é concedida na 
forma do regulamento, estabelecendo as condições de 
realização ou operação do empreendimento, atividades, 
pesquisas e serviços de caráter temporário ou para execução 
de obras que não caracterizem instalações permanentes. Caso 
o empreendimento, atividade, pesquisa, serviço ou obra de 
caráter temporário, passe a configurar situação permanente, 
será exigido o licenciamento ambiental correspondente; 
V. Licença Ambiental Única (LAU): é concedida nos termos 
da norma legal, autorizando a exploração florestal, 
desmatamento, atividades agrícolas e pecuárias. 
 



 
 
 
 
 

 

������������������������������������������������ESTADO DE MATO GROSSO 

                          PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

                         GABINETE DO PREFEITO                   
 
Comodoro para Todos 
 

Rua Espírito Santo, n.º 3.169 – Centro - Fone/Fax: (65) 3283-2405/2528 – CEP 78310-000 
E-mail: gabinete@comodoro.mt.gov.br - Comodoro – MT. 

Site: www.comodoro.mt.gov.br        

 
 
 

51 

§ 1º. A Prefeitura Municipal estabelecerá os prazos de 
validade de cada tipo de licença ou autorização ambiental, 
observando o cronograma apresentado pelo empreendedor e os 
limites máximos de: 

I.     Licença Prévia: 02 (dois) anos; 
II.     Licença de instalação: 03 (três) anos; 
III. Licença de operação: 02 (dois) anos; 
IV. Licença de operação provisória: 02 (dois) anos; 
V. Licença Ambiental Única: 05 (cinco) anos ou 10 (dez) 

anos. 
 
§ 2º. Os empreendimentos e as atividades consideradas de 

reduzido impacto ambiental, assim definidos no regulamento, 
poderão ser instituídos com o termo de responsabilidade assinado 
pelo titular do empreendimento e Anotação de Responsabilidade 
Técnica ou equivalente do profissional responsável. 
 

§ 3º. Poderá ser concedida autorização para teste, 
previamente á concessão da licença de operação, em caráter 
excepcional e devidamente fundamentada pelo órgão licenciador, 
que será estabelecida em razão do período necessário para avaliar 
a eficiência das condições, restrições e medidas de controle 
ambiental impostos à atividade ou empreendimento, não podendo 
em qualquer hipótese, exceder o prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias. 

 
§ 4º. A renovação da licença de operação deverá ser 

requerida com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de expiração de seu prazo de validade, que 
ficará automaticamente prorrogada até manifestação definitiva do 
setor de licenciamento da Prefeitura Municipal. 
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§ 5º. O setor competente da Prefeitura Municipal, mediante 

decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as 
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma 
licença expedida, quando ocorrer: 

I. violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou 
normas legais; 
II.  omissão ou falsa descriminação de informações relevantes 
que subsidiariam a expedição da licença; 
III. superveniência de graves riscos ambientais e à saúde. 

 
§ 6º. No licenciamento Ambiental em áreas de posse será 

exigida a certidão administrativa fornecida pelos confinantes, 
juntamente com a comprovação do pedido de regularização 
fundiária, junto ao órgão estadual. 

 
§ 7º. Quando a expedição de licença de instalação envolver a 

supressão da cobertura vegetal e a remoção da fauna, a 
autorização de desmatamento e de resgate da fauna será 
concedida pelo setor responsável pela expedição da licença. 

 
§ 8º. Os responsáveis pelas atividades previstas no caput do 

artigo anterior são obrigados a implantar sistema de tratamento 
de efluentes e a promover todas as medidas necessárias para 
prevenir ou corrigir os inconvenientes e danos decorrentes da 
poluição. 

 
§ 9º. A licença Ambiental Única será concedida com  o prazo 

máximo de 5 (cinco) anos para as atividades de exploração 
florestal ou desmatamento, e de 10 (dez) anos para as atividades 
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agrícolas e pecuárias, desde que não haja alteração na área de 
posse ou propriedade. 

 
 

CAPITULO VI 
CASSAÇÃO OU CANCELAMENTO DA 

LICENÇA AMBIENTAL OU ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 
 
 

Art. 123. Poderá ocorrer por vontade espontânea 
do empreendedor quando este solicitar a baixa do processo por 
desistência da atividade. Neste caso deverá arcar com o passivo 
ambiental existente. 

 
Art. 124. Quando em desconformidade com a 

legislação em vigor ou quando for constatada falsidade no 
fornecimento ou preenchimento da documentação. 
 

 
CAPITULO VI 

DO USO DEFENSIVO QUÍMICOS 
 
 

Art. 125. É vedada a utilização indiscriminada de 
defensivos químicos, seus componentes e afins de qualquer 
espécie nas lavouras, salvo produtos devidamente registrados e 
autorizados pelos órgãos competentes. 

 
 § 1º. A comercialização de defensivos químicos, seus 
componentes e afins far-se-á mediante receituário agronômico. 
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 § 2º. É proibida a aplicação ou pulverização de defensivos 
químicos, seus componentes e afins: 

 I. em todas as zonas urbanas do município; 
 II. em todas as propriedades localizadas na zona rural, 
limítrofes ao perímetro das zonas urbanas, em uma faixa não 
inferior a quinhentos metros de distância em torno deste 
perímetro; 
 III. em áreas situadas em distância mínima de cem metros 
adjacentes as nascentes; 
 IV. em uma faixa não inferior a um mil metros das zonas 
urbanas e das áreas indígenas, fica proibida a utilização de 
aeronaves para aplicação de defensivos agrícolas. 
 
§ 3º. Nas áreas de que trata os incisos I e II do parágrafo 

anterior será permitida a aplicação de defensivos agrícolas e 
biocidas de forma controlada, sob orientação de técnico 
devidamente habilitado pelo conselho da classe, com a emissão 
da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, desde 
que: 

 I. em imóvel urbano, seja efetuada por aparelhos costais ou 
tratorizados de barra e com utilização de equipamento de 
segurança; 
 II. em área rural a aplicação seja efetuada por aparelhos 
costais ou tratorizados de barra e com utilização de 
equipamento de segurança; 
 III. sejam utilizados preferencialmente defensivos agrícolas 
de baixa toxicidade. 

 
§ 4º. Em todos os casos, as aplicações somente poderão ser 

feitas de acordo com orientações técnicas. 
 



 
 
 
 
 

 

������������������������������������������������ESTADO DE MATO GROSSO 

                          PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO 

                         GABINETE DO PREFEITO                   
 
Comodoro para Todos 
 

Rua Espírito Santo, n.º 3.169 – Centro - Fone/Fax: (65) 3283-2405/2528 – CEP 78310-000 
E-mail: gabinete@comodoro.mt.gov.br - Comodoro – MT. 

Site: www.comodoro.mt.gov.br        

 
 
 

55 

§ 5º. Considerar-se-á perímetro urbano, além das últimas 
ruas que circundam a cidade, as zonas rurais onde existam 
escolas, devendo ser respeitadas as distâncias constantes nos 
parágrafos e incisos anteriores. 
 
 

TITULO VII 
CAPITULO ÚNICO 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Art. 126. Havendo condenação em espécie, por 
infração às disposições deste Código, será revertido para o Fundo 
Municipal de Meio Ambiente, em conta separada, para custeio, 
apoio, execução das diretrizes previstas neste Código, e 
reconstituição dos bens lesados. Será regulamentado conforme 
determinação do art. 13 e Parágrafo da Lei nº 7.347/85 (Ação 
Civil Pública). 

 
Art. 127. A Unidade Administrativa Municipal do 

Meio Ambiente será aparelhada pelo Poder Público, para execução 
dos dispositivos deste Código, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data de promulgação desta lei. 
 

Art. 128. O município através da Unidade 
Administrativa Municipal de Meio Ambiente poderá emitir 
autorização para festas e/ou eventos em praças municipais e 
locais públicos, solicitadas via protocolo geral. 
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Art. 129. Esta lei complementar será revista a 
cada três anos e/ou quando o Executivo Municipal achar 
necessário, a contar da data de sua publicação.  

 
Art. 130. Esta Lei Complementar entrará em 

vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 131. Revogam-se as disposições em 

contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Comodoro, 
Estado de Mato Grosso, aos 28 dias do mês de abril de 2009. 
 
 
 
 

Marcelo Beduschi 
Prefeito Municipal 

 


