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O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Timóteo - CODEMA, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1.184, de 10 de janeiro de 1991, 
tendo em vista o disposto no artigo 5º, inciso I, do Decreto nº 1.653 de 24 de abril de 
1991 e a Subsecretaria de Meio Ambiente, no uso das atribuições que lhe confere a 
Lei nº. 3.687, de 26 de abril de 2019 e, CONSIDERANDO: 

 A ocorrência de aproximadamente 111 focos de Incêndios Florestais ocorridos 

no âmbito do Município de Timóteo no ano de 2019, especialmente nos meses 

compreendidos entre junho e setembro, até a presente data, conforme dados 

advindos preliminarmente pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – 

CBMMG Unidade de Timóteo; 

 A inexistência de Atos Autorizativos Ambientais para fins de Queima Controlada 

expedida pelo Órgão Competente âmbito do Município de Timóteo no ano de 

2019, conforme informado pelo NRRAT/IEF de Timóteo; 

 A inexistência de dados declaratórios da ocorrência dos referidos focos de 

Incêndios Florestais mediante Combustão Espontânea; 

 A existência de Boletins de Ocorrências – B.O.’s da PM Ambiental no período 

compreendido, em Timóteo, em especial o B.O. nº. M2870-2019-0211521, de 

22/09/2019; 

 A existência de Estudos e Laudos Técnicos junto aos Órgãos Ambientais 

Competentes, declarando e atestando o estágio sucessional dos remanescentes 

florestais do Bioma Mata Atlântica, contidos no âmbito do Município de Timóteo; 

 Que são proibidos o uso do fogo e a prática de qualquer ato ou omissão que 

possam ocasionar Incêndio Florestal, conforme prescreve o artigo 93º da Lei 

Estadual n° 20.922/2013 – Código Florestal Mineiro; 

 Que, a vegetação primária ou a vegetação secundária em qualquer estágio de 

regeneração do Bioma Mata Atlântica não perderão esta classificação nos casos 

de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo de intervenção não 

autorizada ou não licenciada, conforme prescreve o artigo 5º da lei Federal nº 

11.428/2006 – Lei da Mata Atlântica. 

 

RESOLVE: 
Art. 1º. Ficam suspensas a análise, aprovação e deliberação por este Conselho de 
Processos Administrativos Ambientais, de qualquer natureza, que impliquem no uso 
alternativo do solo, nas áreas atingidas por Incêndios Florestais no âmbito do 
Município de Timóteo, por um prazo de 180 (cento e oitenta dias); 
 
§ 1º. O referido prazo poderá, a critério técnico, ser prorrogado por igual período, 
considerando o estágio e condições ambientais de reconstituição dos locais 
atingidos; 
 
§ 2º. Entende-se por uso alternativo do solo a substituição de vegetação nativa e 
formações sucessoras naturais por outras coberturas do solo, como atividades  
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agrossilvipastoris, industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e 
de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana,  
 
conforme prescreve o artigo 2º, inciso VI da Lei Estadual n° 20.922/2013 – Código 
Florestal Mineiro; 
 
Art. 2º. As áreas atingidas por Incêndios Florestais no âmbito do Município de 
Timóteo, pertencentes à Zona de Amortecimento – ZA do Parque Estadual do Rio 
Doce e ou à Área de Proteção Ambiental – APA Serra do Timóteo serão submetidas 
às restrições previstas no artigo 1º, condicionadas à Anuência de seus respectivos 
Conselhos Gestores. 
 
Art. 3º. A fiscalização das atividades inerentes ao uso alternativo do solo, sem os 
respectivos atos autorizativos pertinentes, ficará sob a incumbência direta da 
Subsecretaria de Meio Ambiente - SMA da Prefeitura de Timóteo, com ação 
supletiva da Polícia Militar Ambiental, SEMAD e demais Órgãos afins. 
 
Art. 4º. Esta Resolução e seus 03 (três) anexos entrarão em vigor a partir da data 
da sua publicação, devendo a mesma ser encaminhada ao Executivo Municipal 
para divulgação no Diário Oficial do Município, ficando a mesma à disposição de 
qualquer interessado, na sede do CODEMA.     
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