
PLANO DIRETOR DE MONTES CLAROS

DIRETRIZES – MEIO AMBIENTE

PROPOSTAS DE DIRETRIZES 

I – Delimitar espaços apropriados que tenham características e potencialidade para se tornarem áreas verdes;
II – Viabilizar a arborização dos logradouros públicos, notadamente nas regiões carentes de áreas verdes;
III – Garantir a preservação da cobertura vegetal de interesse ambiental em áreas particulares, por meio de mecanismos de compensação aos proprietários;
IV – Promover a recuperação da mata ripária e a preservação dos lagos, das represas e das lagoas municipais;
V – Garantir maiores índices de permeabilização do solo em áreas públicas e particulares;
VI – Controlar as ações de decapeamento do solo e os movimentos de terra, de forma a evitar assoreamento de represas, córregos, barragens e lagoas e inundações;
VII –  Elaborar planos urbanísticos  e específicos para bota-fora  no Município, utilizando-os, preferencialmente, para recuperação de áreas degradadas, prevendo sua destinação
futura, com programas de reciclagem;
VIII -  Definir e disciplinar, em legislação específica, as obras e as atividades causadoras de impacto ambiental, em relação às quais deverão ser adotados procedimentos especiais
para efeito de licenciamento;
IX – Promover a estabilização de encostas que apresentem riscos de deslizamento;
X – Estabelecer o efetivo controle da poluição sonora, visual,  em especial outdoors,  atmosférica, hídrica e do solo, fixando padrões de qualidade e programa de monitorização,
especialmente nas áreas críticas, visando à recuperação ambiental destas;
XI – Estabelecer a integração dos órgãos municipais do meio ambiente com as entidades e os órgãos de controle ambiental da esfera estadual e da federal, visando ao incremento
de ações conjuntas eficazes de defesa, preservação, fiscalização, recuperação e controle da qualidade de vida e do meio ambiente;
XII – Elaborar legislação sobre o uso das águas subterrâneas, estabelecendo medidas de controle e fiscalização, em obediência as legislações estaduais e federais;
XIII – Priorizar a educação ambiental pelos meios de comunicação, mediante a implementação de projetos e atividades nos locais de trabalho, moradia,  lazer e ensino incluindo
como matéria na grade curricular;
XIV – Estabelecer legislação específica que prevê a coleta seletiva de lixo e sua destinação no prazo de 10 anos;
XV – Revisar e ampliar o conjunto de instrumentos legais e regulamentares à disposição do Órgão Municipal de Meio Ambiente, capazes de proteger, conservar e melhorar o meio
ambiente no Município;
XVI – Elaborar um diagnóstico ambiental objetivando planejar a organização espacial, e a utilização racional do território municipal, contemplando áreas e situações seguintes:
a – As destinadas ao turismo e atividades afins como, a exploração do patrimônio paisagístico, ambiental, cultural e histórico em especial a Serra dos Montes Claros; 
b – As destinadas a preservação permanente, promovendo a implantação de unidades de conservação;
c – As que sofreram degradação ambiental, propondo programas de recuperação;
d – As que sejam apropriadas à exploração minerária (areais, cascalho, etc), desde que apresentem baixo índice de impacto;
e – As sujeitas a processos de risco (erosões, desmoronamentos, etc);
f – As passíveis de exploração de aquífero subterrâneo, visando principalmente o abastecimento rural;
XVII – Regulamentar  as atividades relativas a mineração no Município, estabelecendo as áreas disponíveis, as regras técnicas e legais para o licenciamento, funcionamento e
recuperação de áreas degradadas;



XVIII – Elaborar um plano de arborização urbana;
XIX – Mapear e elaborar programa de preservação das nascentes dos rios do município de Montes Claros em consonância com os comitês de bacias hidrográficas
XX – Articular a política do meio ambiente com a política agrícola, visando a implantação de um programa de manejo de microbacias, integrando-o a um programa de extensão rural;
XXI – Promover o controle de uso de agrotóxicos, através das seguintes ações:
a – Obrigatoriedade da utilização do receituário agronômico;
b – A exigência do cumprimento e fiscalização do disposto em legislação federal, estadual e municipal;
c – Efetivar soluções para o destino final de vasilhames;
d – Campanhas de esclarecimento e conscientização pública;
XXII – Preservar o leito, a sinuosidade e a vegetação natural dos cursos d' água em conformidade com a legislação ambiental;
XXIII – Exigir, em prazo hábil, que a concessionária do serviço de coleta de esgotos de Montes Claros, faça o tratamento De 100% dos efluentes de esgotos antes do lançamento na
malha hidrográfica do Município;
XXIV – Fazer cumprir plano municipal de saneamento básico respeitando-se, em especial, as características das bacias hidrográficas;
XXV –  Exigir, das indústrias já instaladas, a adoção de medidas de redução das poluições, com a finalidade de preservar e combater acidentes, que possam comprometer a
qualidade e equilíbrio do meio ambiente, respeitadas as competências estaduais e federais;
XXVI – Estabelecer incentivos à transferência de indústrias, comércio e serviços incompatíveis com o uso residencial para as áreas indicadas na Lei de Uso e Ocupação do Solo
Urbano;
XXVII – Dar efetivo aproveitamento as áreas verdes do Distrito Industrial, criando o seu cordão de contorno vegetal, utilizando a arborização como barragem de partículas poluentes;
XXVIII –  Veicular,  sistematicamente,  campanhas publicitárias visando promover e incentivar a conscientização da população, para a preservação do meio ambiente,  criando
condições de qualidade de vida nos padrões indicados pela ONU; 
XXIX – Fazer cumprir o disposto na Legislação Federal, Estadual e Municipal e em especial, na Legislação do Plano Diretor; 
XXX – Regulamentar os chacreamentos rurais;
XXXI – Criar mecanismos de fiscalizar e/ ou multar infratores que jogam lixo em espaço público;
XXXII– Garantir a preservação e conservação das serras dos Montes Claros, não permitindo residências e empreendimentos numa “faixa mínima” de 120 metros;
XXXIII – Criar mecanismos e projetos no código de obras que apresentem formas de reter e armazenar águas das chuvas;
XXXIV – Incentivar a matriz energética renovável; 
XXXV – Apoiar o desenvolvimento da agenda ambiental local “agenda 21”;
XXXVI– Promover a geração de tecnologias ambientais sustentáveis;
XXXVII –  Adotar a sustentabilidade ambiental como diretriz para o planejamento urbano e ainda prever normas como obrigatoriedade de estudos de impacto urbanístico para
grandes obras (Shopping, Indústrias, Postos);
XXXVIII –  Definir  os  empreendimentos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança para obter  licenças ou autorizações de
construção, ampliação ou funcionamento;
XXXIX – Incentivar a matriz energética sustentável em conformidade com a Lei 10.438/02, respeitando a própria vocação natural dos espaços urbanos, podendo ser incluído o
aproveitamento de determinadas regiões para que, devido à sua geografia e o clima propício possam ser desenvolvidos parques eólicos ou solares geradores de energia renovável,
bem como o uso de biomassa. 


