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Dispõe sobre a implantação do Plano Municipal de
Mata Atlântica de Magda e da outras providências.

A PREFEIT A MUNICIPAL DE MAGDA

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL
DE MAGDA APROVOU E EU SANCIONO E
PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 10
- Fica instituído o Plano Municipal de Mata Atlântica no

âmbito do Município de Magda.

Art. 20 - O Plano Municipal de Mata Atlântica tem como objetivo
geral formular, implementar e monitorar programas ambientais que direcionarão as
políticas públicas de planejamento e gestão ambiental do Município, sendo seus
objetivos específicos:

I - identificar e diagnosticar o estado atual de conservação das áreas de
remanescentes florestais;

11- mapear os remanescentes florestais;

III - priorizar áreas para conservação e recuperação ambiental classificando-as
de acordo com sua relevância biológica;

IV - indicar áreas destinadas ao lazer, turismo, educação e cultura, de forma a
integrar a comunidade com as práticas ambientais do Plano da Mata Atlântica;

V - realizar ações de recuperação de áreas, de corredores de biodiversidade e
plano de controle de espécies exóticas invasoras;

VI - criar um sistema municipal de unidades de conservação e recuperação da
Mata Atlântica integrando ações públicas e privadas;

VII - direcionar e gerir de forma integrada medidas compensatórias geradas por
empreendimentos nas áreas prioritárias do Plano, conforme as ações previstas em cada
uma delas;

VIII - preservar e recuperar Áreas Protegidas, em especial aquelas integrantes
da Zona de Águas e Zona de Interesse Ambiental, e as áreas frágeis por meio do
mapeamento geológico-geotécnico da área urbana;

IX - planejar a ocupação sustentável das áreas de preservação permanente
urbanas de forma a garantir que estas áreas atendam sua função ambiental;
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x - identificar as propriedades rurais do Município por meio de mapeamento e
cadastramento ambiental rural, identificando aquelas propícias para parcerias na
conservação e preservação da Mata Atlântica;

XI - implantar atividades de Ecoturismo e Educação Ambiental;

XII - buscar a implementação de incentivos fiscais e pagamentos por serviços
ambientais;

XIII - promover a atualização constante dos estudos e relatórios de diagnóstico
envolvendo os remanescentes de Mata Atlântica e sua conectividade;

XIV - monitorar permanentemente a sua implementação, de forma a permitir os
ajustes, as revisões e atualizações necessários ao longo do tempo.

Parágrafo único. Para a consecução dos objetivos previstos nesta Lei,
poderá o órgão gesto r estabelecer parcerias com instituições de ensino, ONOS, entre
outros órgãos que visam a proteção e conservação do meio ambiente e do bioma Mata
Atlântica.

Art. 3° - Os princípios e as diretrizes na formulação e implementação
das políticas que garantirão a consecução dos objetivos desta Lei observarão,
subsidiariamente, o disposto na Lei Federal n" 11.428, de 22 de dezembro de 2006, e no
Decreto Federal n'' 6.660, de 21 de novembro de 2008.

Art. 4° - O órgão gestor do Plano Municipal de Mata Atlântica é o
Departamento de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 5° - Esta Lei deverá ser registrado no Ministério do Meio
Ambiente.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Magda, 25 de abril de 2018.
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Orlando itti nior

Secretário A in rativo
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