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PARECER DA COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE 
LEI Nº 04/2023 DO E.M., QUE “ALTERA DISPOSITIVO E ANEXO DA LEI Nº 1.123/2001 

PARA ESTABELECER NOVO PERÍMETRO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA 
DO CÓRREGO DA VELHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 

 

INTRODUÇÃO 

  

    Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal, dispondo 

sobre a alteração da área da APA do Córrego da Velha, demandando, para esse fim, a 

alteração de dispositivos legais da Lei Municipal nº 1.123/2001. 
 

  Imperioso destacar que a proposição em análise é substitutivo ao Projeto 

de Lei nº 50/2022. 
 

     Considerando a atribuição regimental prevista nas alíneas “d” e “f”, do 

inciso IV, do art. 87, do RICML, a proposição foi distribuída à Comissão de Saúde, 

Saneamento e Meio Ambiente1 para análise da matéria. 
   

FUNDAMENTAÇÃO 
 

    A Área de Proteção Ambiental da bacia do Córrego da Velha possui área 

de 3.768,77 hectares, conforme delimitação prevista na Lei Municipal nº 1.421/2005, 

que deu nova redação ao art. 1º, da Lei Municipal nº 1.123/2001 e ao Anexo I. 
 

    A vertente proposição tem por objetivo ampliar a área de proteção 

ambiental para 4.085,92 hectares, nos moldes delineados no Anexo I. 
 

    Pois bem, no nosso ordenamento jurídico convencionou-se chamar de 

Unidade de Conservação (UC) o espaço territorial com as características naturais 

associadas a determinado padrão de recursos ambientais existentes, tendo como 

função precípua assegurar a perpetuação de amostra importante e ecologicamente 

viável de seu recorte para as gerações futuras, por meio da preservação de quantitativo 

mínimo das diferentes espécies, habitats e ecossistemas que integram seu patrimônio 

biológico. 
 

    O regramento vigente no Brasil contendo a disciplina jurídica das unidades 

de conservação divide referidas áreas em dois grandes grupos: o primeiro, pelas 

chamadas Unidades de Proteção Integral (UPI) onde a preservação total da natureza é o 

principal objetivo buscado, de modo que regidas por normas mais restritivas, admitindo-

se tão somente o uso indireto dos recursos naturais nelas existentes; o segundo grupo 

 
1d) política de saneamento; 
f) política de educação, preservação, proteção e recuperação ambiental; 
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inclui as Unidades de Uso Sustentável, que visam articular a conservação da natureza 

com a utilização consciente e prudente dos recursos naturais, de forma a garantir a 

renovabilidade dos respectivos processos ecológicos. 
 

     O artigo 225 da Constituição de 1988 impõe ao Poder Público o dever de 

definir, dentro de suas esferas de competência, os espaços territoriais especialmente 

protegidos e legalmente reconhecidos como unidades de conservação, conceitos que 

vieram a ser delineados pela Lei n.º 9.985/2000, que, juntamente com o Decreto n.º 

4.340/2002, regula sua criação. 
 

    A Área de Proteção Ambiental (APA) é, nos termos do artigo 15 da Lei n.º 

9.985/00, categoria de unidade de conservação para uso sustentável que permite a 

instalação de loteamentos, projetos agrícolas, equipamentos turísticos e até alguns tipos 

de indústrias, dentre outros. 
 

    A criação e a adequada manutenção das unidades de conservação se 

apresentam como determinação constitucional (artigo 225 da CR/88) dirigida a todos os 

três centros políticos federativos, ainda que a eficácia da norma não seja plena. 
 

    In casu, a criação da APA da Bacia do Córrego da Velha desde o ano de 

2001, pela Lei Municipal nº 1.123/2001, demonstra a implementação de política pública 

de conservação e proteção ao meio ambiente local. 
 

    Imperioso destacar a ampla participação da comunidade na discussão da 

matéria em referência, notadamente dos proprietários rurais que possuem imóveis na 

área da APA e que, diretamente, são alcançados por seus efeitos, registrando que, 

inobstante se tratar de um direito fundamental, a propriedade, assim como qualquer 

outro direito fundamental, não é absoluto, podendo ser restringido pela Constituição 

Federal. 
 

    A propósito, a Lei n.º 9.985/00, em seus arts. 14, inciso I, e 15: 
 

 

 

 

Art. 14 Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de 

unidade de conservação: 

I - Área de Proteção Ambiental;  

(...). 

 

Art. 15 A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de 

ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 

objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

§ 1o A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas. 

§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para 

a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental. 

§ 3o As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob 
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domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. 

§ 4o Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para 

pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. 

§ 5o A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável 

por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações 

da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei. 

 

    Ainda sobre a matéria versada na proposição, oportuno colacionar o 

acórdão proferido pelo STF nos autos da ADIN 3646 DF, Relator Dias Toffoli: 
 

 

 

 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 22, CAPUT E §§ 5º E 6º, DA 

LEI Nº 9.985/2000. CRIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

POR MEIO DE ATO NORMATIVO DIVERSO DE LEI. OFENSA AO ART. 225, § 1º, III, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. Improcedência da ação. 1. A 

proteção do meio ambiente e a preservação dos biomas é obrigação constitucional comum a 

todos os entes da Federação (art. 23, VI e VII, CF/88). Para tanto, a Lei Fundamental dota o 

Poder Público dos meios necessários à consecução de tais fins, incumbindo-o, inclusive, da 

atribuição de definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, conforme estabelece o art. 225, § 1º, inciso 

III, da Constituição. 2. Constitucionalidade do art. 22, caput, da Lei nº 9.985/2000. A dicção 

do texto constitucional não provoca maiores problemas quanto à definição de ato normativo 

apto à instituição/criação de espaços territorialmente protegidos, dentre os quais se pode 

destacar as unidades de conservação regulamentadas pela Lei nº 9.985/2000. Tendo a Carta se 

referido à reserva de legislação somente como requisito de modificação ou supressão de 

unidade de conservação, abriu margem para que outros atos do Poder Público, além de lei em 

sentido estrito, pudessem ser utilizados como mecanismos de instituição de espaços 

ambientais protegidos. Precedentes. 3. A teor do art. 225, § 1º, inciso III, da Constituição 

Federal, a alteração e a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos somente são 

permitidas por intermédio de lei. A finalidade da Carta Magna, ao fixar a reserva de 

legalidade, deve ser compreendida dentro do espírito de proteção ao meio ambiente nela 

insculpido. Somente a partir da teleologia do dispositivo constitucional é que se pode 

apreender seu conteúdo normativo. Nesse sentido, a exigência de lei faz-se presente quando 

referida modificação implicar prejudicialidade ou retrocesso ao status de proteção já 

constituído naquela unidade de conservação, com o fito de coibir a prática de atos restritivos 

que não tenham a aquiescência do Poder Legislativo. Se, para inovar no campo concreto e 

efetuar limitação ao direito à propriedade, a Constituição não requisitou do Poder Público a 

edição de lei, tanto mais não o faria para simples ampliação territorial ou modificação do 

regime de uso aplicável à unidade de conservação, a fim de conferir a ela superior salvaguarda 

(de proteção parcial para proteção integral). Por essa razão, não incidem em 

inconstitucionalidade as hipóteses mencionadas nos §§ 5º e 6º do art. 22 da Lei nº 9.985/2000, 

as quais dispensam a observância da reserva legal para os casos de alteração das unidades de 

conservação, seja mediante transformação da unidade de conservação do grupo de Uso 

Sustentável para o grupo de Proteção Integral, seja mediante a ampliação dos limites 

territoriais da unidade, desde que sem modificação de seus limites originais, exceto pelo 

acréscimo proposto. 4. Ação direta julgada improcedente.  

(STF - ADI: 3646 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 20/09/2019, Tribunal 

Pleno, Data de Publicação: 02/12/2019) 

 

    Como visto, “a Área de Proteção Ambiental (APA) é, portanto, categoria de 

unidade de conservação que permite a instalação de loteamentos, projetos agrícolas, 

equipamentos turísticos e até alguns tipos de indústrias, dentre outros. 
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Podem ser formadas integralmente por terras particulares, pois sua finalidade é 

proporcionar a ocupação ordenada de uma área que ainda possui características 

naturais relevantes, como forma de minimizar os impactos ambientais nessas áreas.”2 
       

CONCLUSÃO 
 

    A Constituição Federal de 1988 veio para reforçar a necessidade da 

preservação ambiental, prevendo que "todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações".3 
 

    Pelo exposto e, no desempenho de seu múnus regimental, a Comissão de 

Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, emite parecer favorável à aprovação do PL nº 

04/2023, de autoria do Executivo Municipal, substitutivo ao Projeto de Lei nº 50/2022.  
 

  Sala das sessões, 20 de março de 2023. 
 

 

                                                 Vereador IVAN ENFERMEIRO 
                                                                             Presidente CSSMA 

 

 

                                                 Vereador ANANIAS DE ESTEIOS 
                                                                                 Secretário CSSMA 

 
 

                                                    Vereador ADRIANO MAKITO 

                                                                                Membro CSSMA  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

➢ Parecer emitido com o assessoramento do departamento jurídico da 
Câmara Municipal de Luz.4 

             ______________________ 
Assessoria Jurídica 

Mateus Botinha Oliveira - OAB/MG 78.477 

 
2 TJMG -  Ap Cível/Rem Necessária  1.0273.18.000279-5/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 1ª 
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023 
3 TJMG -  Ap Cível/Rem Necessária  1.0625.14.005504-1/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA 
CÍVEL, julgamento em 03/05/2018, publicação da súmula em 08/05/2018 
4 Art. 108 – As comissões contarão com assessoramento específico, em especial, com o departamento jurídico da casa. 


