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"DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE
IDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E
PRESERVAÇÃO DE NASCENTES (OLHO
D'ÁGUAS) NO MUNiCíPIO DO CAPÃO DO CIPÓ-
RS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",

OSVALDO FRONER, Prefeito Municipal de Capão do Cipó/RS, no uso das
atribuições que lhe conferidas pelo inciso I, do art. 30, da Constituição Federal e pelo
inciso I, art. 68, da Lei Orgânica vigente

FAZ SABER

Que o poder Legislativo aprovou e eu promulgo a seguinte:

Artigo 1° - Os proprietários de terras, urbanas e rurais, situadas no
~ município de Capão do Cipó-RS, serão incentivados a identificar, cadastrar e preservar

as nascentes de água (olhos d'águas) existentes em seus respectivos terrenos.

§ 1°, A identificação e o cadastramento das nascentes (olhos d'águas)
serão feitas por iniciativa dos proprietários juntos a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente.

§ 2°, O Município fornecerá formulários próprios para a identificação das
nascentes (olhos d'águas), que será disciplinado através de Decreto do Executivo.

Artigo 2° - A preservação das nascentes da água (olhos d'águas) será
feita em conjunto entre a Secretaria do Meio Ambiente e o proprietário do imóvel.

§ 1°, A preservação a que se refere esta lei compreenderá os seguintes
nos seguintes requisitos:

diâmetro;
I - cercar as nascentes com arame farpado em um raio de 50 metros de

11 - evitar que eventuais animais pisem no local e compactem o solo;



111- não utilizar máquinas, para evitar compactação;

IV - em caso de trabalho na terra com máquinas em topos de morro, fazer
cortes em nível;

V - plantar nos primeiros dez metros bananeira, inhame, lágrima de Nossa
Senhora, imbaúba, ingá, taioba, palmito, mulungu e outras;

§ 2°, O Poder Executivo Municipal poderá disciplinar através de Decreto
outros requisitos.

Artigo 3° - O Poder Executivo será o responsável pelo fornecimento de
mudas de árvores, arbustos e outras plantas apropriadas, ficando o proprietário
encarregado de vigiar a área cercada e acompanhar o desenvolvimento das espécies
plantadas.

Parágrafo único - Para cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, o
Poder Executivo poderá celebrar convênio ou parcerias com entidades, empresas e
instituições ambientais.

Artigo 4° - O pequeno produtor que detenha a posse não superior a 50
(cinquenta) hectares, explorando-a mediante seu trabalho pessoal e de sua família,
admitida eventual ajuda de terceiros, cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou
usos agrícolas, pecuários, silviculturas ou do extrativismo, terá direito a um auxílio do
Bolsa Nascentes, que constituirá em um benefício anual calculado por metro quadrado
de área preservada dentro de sua propriedade, no qual o pagamento será efetuado em
espécie.

Parágrafo único - O Poder Executivo, através de Decreto, disciplinará o
valor pecuniário por metro quadrado de preservação.

Artigo 5° - O produtor rural que detenha posse de gleba superior a 50
~ (cinquenta) hectares receberá incentivos e benefícios fiscais destinados a estimular suas

atividades.

Artigo 6° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta de dotações próprias do orçamento.

Artigo 7°_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Capão do Cipó, RS, 15 de maio de 2012.

Osvaldo Froner
Prefeito Municipal
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Senhores Vereadores:

JUSTIFICATIV A

Este Projeto de Lei tem o condão de preservar Nascente ou olho-d'água é o local

onde o lençol freático aflora sendo, portanto, o berço dos rios e dos cursos d'água

e de onde vem à água que bebemos.

A lei complementar federal n. 140/201, art. 1°, assim dispõe:

Art. 12 Esta Lei Complementar fixa normas, nos termos dos incisos 11I,VI e VII do
caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à
proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao
combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora.

Fica claro, a extrema necessidade de preservar as nascentes, que são inclusive

protegidas por lei. Segundo o Código Florestal Brasileiro, em sua Lei 4.771, artigo

2°, alínea C, "são considerados de preservação permanente as florestas e demais

formas de vegetação natural situada nas nascentes, ainda que intermitentes, e



nos chamados olhos-d'água, qualquer que seja sua situação topográfica num raio

de 50 metros de largura".

Porém, não basta somente a proteção das chamadas matas ciliares para garantir

a qualidade e a quantidade de uma nascente. A água é captada em todo o terreno

ao redor e logo é necessário um trabalho de conservação do solo que evite ou

minimize os efeitos da erosão e que impeça o assoreamento e o carregamento de

agrotóxicos ou outros dejetos para o lugar de onde a água vem à tona e para os

rios e riachos. É necessário analisar caso a caso para avaliar a situação de uma

nascente e quais são os procedimentos corretos para sua conservação. De modo

geral, pode-se dizer que uma das maneiras de proteger a nascente é recompondo

a vegetação nativa em seu entorno, ou seja, fazendo reflorestamento. Nessa

recomposição, deverá ser utilizado o maior número possível de espécies naturais

da região. Assim sendo, o PL visa apoiar a conservação da cobertura vegetal

nativa em todo o Município do Capão do Cipó, mediante pagamento por serviços

ambientais aos proprietários e posseiros que já preservam ou que se

comprometem a recuperar a vegetação de origem nativa em suas propriedades

ou posses, a água é um recurso natural insubstituível para a manutenção da vida

saudável e bem estar do homem, além de garantir autossuficiência econômica da

propriedade rural.

Posto Isto, rogamos aos Senhores Vereadores a aprovação da presente Lei.

Plenário 17 de abril, Capão do Cipó, RS, 15 de maio de 2012.

Ver. Regina Weidmann
PMDB


