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I Parte I I P O O E R EXECUTIVO I 
~ID_e_c_re_t_o_s ________ ~1 ~I __________ ~ 
DECRETO n. 8264. DE V DE JUlHO DE 2001< 

CRIA A ÁREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL DA 
BACIA DO CORREGO CEROULA - APA DO 
CEROULA - LOCALIZADA NO MUNIClplO DE 
CAMPO GRANDE-MS, E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS. 

ANDRÉ PUCCINELLI, Prefeito Municipal de Campo 
Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições 
que lhe conferem os incisos VI e XXIX, do artigo 69, da Lei Orgãnica do 
Município de Campo Grande-MS, de 04 abril de 1990, e tendo por base a 
Lei n. 9.985, de 18 de junho de 2000, que institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, 

Art. 111 - Fica criada a Área de Proteção Ambiental da 
Bacia do C6rrego Ceroula - APA do Ceroula - com área de aproximadamente 
66.954ha (sessenta e seis mil, novecentos e cinqüenta e quatro 
hectares), compreendida pela porção da bacia de drenagem do Córrego 
Ceroula existente no território do Município de Campo Grande. 

Parágrafo "nico - A APA do Ceroula deve ser implantada, 
administrada e consolidada com base nas seguintes finalidades: 

I - recuperar, proteger e conservar os cursos d'água 
que compõem a bacia do Córrego Ceroula; 

II - proteger os ecossistemas locais, suas paisagens 
notáveis, o solo e demais atributos naturais que possam ser considerados 
relevantes; 

III - resguardar e valorizar aspeáOS culturais e históricos 
associados às comunidades locais e à região; 

IV - promover programas, projetos e açOes de gestão e 
manejo da área que contribuam com a sustentabilidade econômica e 
social de atividades e empreendimentos compatlveis com as finalidades 
constantes nos incisos anteriores. 

Art. 211 - Na implantação e funcionamento da APA do 
Ceroula, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas: 

I - elaboração de plano de manejo contando, no mínimo, 
o zoneamento da unidade com a definição das atividades a serem 
incentivadas, toleradas, restringidas e proibidas, bem como as 
providências a adotar em cada uma das zonas componentes; 

II - a utilização de instrumentos legais e dos incentivos 
financeiros governamentais, para assegurar a proteção e uso racional do 
solo e outras medidas de proteção dos recursos ambientais; e, 

III - a divulgação das medidas previstas neste Decreto 
objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a APA do 
Ceroula e suas finalidades. 

Art. 39 - Na APA do Ceroula ficam proibidos ou 
restringidos novos empreendimentos e atividades, dentre outros a serem 
definidos pelo zoneamento, tais como: 

I - a implantação de empreendimentos e atividades 
industriais ou equivalentes que sejam potencialmente poluidoras e 
capazes de degradar os mananciais de água; 

II - o parcelamento urbano; 

III - a realização de obras de terraplanagem e abertura 
de canais, quando essas iniciativas causarem sensível alteração das 
condições ecológicas locais; 

IV - as atividades capazes de provocar acelerada 
erosão das terras ou assoreamento das coleções hídricas; e, 

V - as atividades que ameacem extinguir as espécies 
raras da biota regional. 

Art. 4!1 - A APA do Ceroula disporá de um Conselho 
Gestor que será criado por ato de Executivo Municipal, em prazo máximo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da publicação do presente Decreto. 

§ 111 - O Conselho Gestor será presidido por 
representante do Instituto Municipal de Planejamento Urbano e de Meio 
Ambiente - PLANURB, órgão responsável pela administração da APAdo 
Ceroula, devendo ser constituído por representantes de órgãos publicos, 
de organizações da sociedade civil e da população residente. 

§ 211 - O Conselho Gestor deverá ter no minimo 30% 
do total de seus membros representando as comunidades residentes em 
seu interior. 

Gestor: 
Art. sa - Estão entre as competências do Conselho 

I - incentivar e acompanhar a elaboraçao, implementação 
e a revisão do plano de manejo da APA;, 

II - deliberar sobre a aprovação do plano de manejo; 

III - discutir, propor e acompanhar as ações para a 
implantação do plano de manejo e gestão da APA;, 

IV - requerer estudos técnicos para embasar a revisão 
e atualização dos programas do plano de manejo e seu zoneamento 
quando necessário; 

legislação. 
V - outras atribuições que lhe vierem a ser fixadas pela 
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Art. 611 - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

CAMPO GRANDE-MS. 'Z1 DE JUlRO DE 2001: 

~ÚrR:y ~~ J. 
ANDRÉPU~f 

Prefeito Municipal 

DECRETO n. 8:265. DE 27 DE JUIRO DE 2001: 

CRIA A ÁREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL DOS 
MANANCIAIS DO CORREGO LAJEADO - APA DO 
LAJEADO - LOCALIZADA NO MUNlClplO DE CAMPO 
GRANDE-MS. E DA OUTRAS PROVlD~NCIAS. 

ANDRÉ PUCCINELLI. Prefeito Municipal de Campo 
· Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições 
que lhe conferem os incisos VI e XXIX, do artigo 69, da Lei Orgânica do 
Municrpio de Campo Grande-MS, de 04 abril de 1990, e lendo por base a 
Lei n. 9.985, de 18 de junho de 2000, que institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservaçao da Natureza - SNUC, 

Art. 1! - Fica criada a Area de Prot&çao Ambiental dos 
Mananciais do Córrego Lajeado - APA do Lajeado - iocalizada no 

· Município de Campo Grande, com área de aproximadamente 3.550 ha 
(três mil quinhentos e cinqüenta hectares), compreendida pela bacia de 

· drenagem do Córrego Lageado, à montante da barragem de captação 
localizada nas coordenadas UTM E=753.941,75m N=7.728.202,86m 
referidas ao Meridiano Central 57° 00' WGr. E ao Equador. 

Parégrafo único - A APA do Lageado deve ser 
implantada, administrada e consolidada com base nas seguintes 
finalidades: 

I - recuperar, proteger e conservar os mananciais de 
abastecimento público formados pela bacia do Córrego Lajeado, de modo 
a que seus recursos hfdricos tenham asseguradas, de forma sustentável, 
a sua quantidade e qualidade; 

II - proteger seus ecossistemas, as espécies raras e 
ameaçadas de extinção, o solo, assim como as várzeas e demais 
atributos naturais que possam ser considerados relevantes para a 
melhoria e conservação da qualidade ambientai da bacia; e, 

'" - promover programas, projetos e açOes de gestão e 
manejo da ãrea que contribuam cOm a sustentabilidade econOmica e 
social de atividades e empreendimentos compatlveis com as finalidades 
constantes nos incisos anteriores. 

Art. 2!! - Na implantação e funcionamento da APA do 
Lageado, serão adotadas, entre outras, as seguintes medidas: 
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I - elaboração de plano de manejo contendo, no 
minimo, um zoneamento da unidade que defini ré as atividades a serem 
incentivadas, toleradas, restringidas e proibidas, bem como as 
providências a adotar em cada uma das zonas componentes; 

II - a utilização de instrumentos legais e dos incentivos 
financeiros governamentais, para assegurar a proteção e uso racional do 
solo e outras medidas de proteçâo dos recursos ambientais; e, 

III - a divulgaçao das medidas previstas neste Decreto 
objetivando o esclarecimento da comunidade local sobre a APA do 
Lageado e suas finalidades. 

Art. 3! - Na APA do Lageado ficam proibidos ou 
restringidos novos empreendimentos e atividades, dentre outros a serem 
definidos pelo zoneamemo, tais como: 

I - a implantação de empreendimentos e atividades 
industriais potencialmente poluidoras, capazes de afetar os mananciais 
de água; 

U - o parcelamento urtlano; 

III - a realizaçao de obras de terraplanagem e abertura 
de canais, quando esses iniciativas causarem sensível alteração das 
condiçOes ecológicas locais; 

IV - as atividades capazes de provocar acelerada 
erosão da~ t~rras ou assoreamento das colações hfdricas; e, 

V - as atividades que ameacem extinguir as espécies 
raras da biota regional. 

Art. 4!! - A APA do Lageado disporã de um Conselho 
Gestor que será criado por ato de Executivo Municipal, em prazo máximo 
de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da publicação do presente Decreto. 

§ 1!! - O Conselho Gestor serã presidido por 
representante do Instituto Municipal de Planejamento Urbano e de Meio 
Ambiente - PLANURB, órgão responsável pela administração da APA do 
lageado, devendo ser constituído por representantes de órgãos públicos, 
de organizações da sociedade civil e da população residente. 

§ .2"! - O Conselho Gestor deverá ter no mlnimo 30% do 
total de seus membros representando as comunidades residentes em seu 
interior. 

Art, 52 - Estão entre as competências do Conselho 
Gestor: 

I - incentivar e acompanhar a elaboração, implementaçâç I 
e a revisão do plano de manejo da APk, 

II - deliberar quanto a aprovação do plano de manejo; 

. 1/1 - discutir, propor e acompanhar as açéies para a 
Implantação do plano de manejo e gestão da APA, 

IV • requerer estudos técnicos para embasar a revisãO 1 

e atualização dos programas do plano de manejo e seu zoneamento 
quando necessério; 

legislação. 
V - outras atribuições que lhe vierem a ser fixadas pela 

Arl 6! • Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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