
 
 

MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS 

ADM: 2017/2020 

 

Praça João Batista Cordeiro, s/n – Centro – Campos Belos – Goiás. 
Fone: 62 3451-1403      -      gabinete@camposbelos.go.gov.br 

 

 

DECRETO Nº 039/2019                                                        DE 20 DE MARÇO DE 2019. 

 

“ALTERA O DECRETO Nº 088 DE 01 DE 

ABRIL DE 2014 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

O Prefeito Municipal, no uso da atribuição que lhe confere o art. 57, inciso III 

combinado com o art. 84, inciso e art. 151, inciso I, todas da Lei Orgânica do Município, 

tendo e vista o disposto no art. 11 da Lei no 9.985, de 18de julho de 2000, no Decreto no 

4.340, de 22 de agosto de 2002. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica alterado o perímetro da Estação Ecológica (ESEC) Municipal 

Morro das Almas de Campos Belos, com área total de 119,7799 há de domínio público, 

com objetivo básico de a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. 

Art. 2º - A Estação Ecológica (ESEC) Municipal Tomazinho de Campos 

Belos, tem os seguintes limites e confrontações: Inicia-se no vértice denominado M.01 

(N=8.557.442,90;E=305.627,71), próximo a uma estrada que liga ao lixão da cidade ao 

Setor Tomazinho, segue confrontando com a base do morro e área urbana com azimute e 

distância de 89°57'51" - 1.032,92m, até o vértice M.02 (N=8.557.443,54;E=306.660,63), 

segue com azimute e distância de 180°17'40" - 121,53m, até o vértice M.03 

(N=8.557.322,01;E=306.660,00), segue com azimute e distância de 90°30'28" - 425,59m, 

até o vértice M.04 (N=8.557.318,24;E=307.085,58), segue com azimute e distância de 

72°27'09" - 238,99m, até o vértice M.05 (N=8.557.390,30;E=307.313,44), segue com 

azimute e distância de 87°07'48" - 412,76m, até o vértice M.06 

(N=8.557.410,96;E=307.725,68), segue com azimute e distância de 176°57'44" - 411,26m, 

até o vértice M.07 (N=8.557.000,28;E=307.747,48), segue com azimute e distância de 

96°41'46" - 154,79m, até o vértice M.08 (N=8.556.982,23;E=307.9012), segue com 
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azimute e distância de 170°15'51" - 118,72m, até o vértice M.09 

(N=8.556.865,22;E=307.921,29), segue com azimute e distância de 250°47'59" - 159,85m, 

até o vértice M.10 (N=8.556.812,65;E=307.770,33), segue com azimute e distância de 

268°41'57" - 909,23m, até o vértice M.11 (N=8.556.792,01;E=306.861,34), segue com 

azimute e distância de 277°33'27" - 794,71m, até o vértice M.12 

(N=8.556.896,53E=306.073,53), segue com azimute e distância de 286°40'38" - 255,13m, 

até o vértice M.13 (N=8.556.989,75;E=305.829,13), segue com azimute e distância de 

259°48'42" - 221,84m, até o vértice M.14 (N=8.556.930,51;E=305.610,79), segue com 

azimute e distância de 1°53'28" - 512,66m, até o início desta descrição, no vértice M.01. 

Art. 3º - É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo 

educacional, de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento 

específico. 

Art. 4º - A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

Art. 5º - Na Estação Ecológica (ESEC) Municipal Morro das Almas, só pode 

ser permitido alterações dos ecossistemas no caso de: 

I - medidas que visem à restauração de ecossistemas modificados; 

II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 

III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que 

aquele causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos 

ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por cento da extensão total da 

unidade. 
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Art. 6º - Na Estação Ecológica (ESEC) Municipal Morro das Almas, é 

permitida alterações de ecossistemas com caráter estritamente científico como, por 

exemplo, estudo para avaliar a recuperação da vegetação de uma área queimada ou 

desmatada (por ação criminosa ou realizada pelos pesquisadores). Para realização destas 

pesquisas é necessária a autorização do órgão gestor da unidade (na maioria das vezes, o 

órgão gestor é a Secretaria Municipal que trata do meio ambiente). A alteração da área não 

poderá exceder 3% do tamanho da UC até o limite máximo 1.500hectares. Toda área da 

ESEC tem que ser pública, ou seja, as áreas particulares serão desapropriadas 

obrigatoriamente. 

Art. 7º - Caberá à Secretaria de Planejamento, Habitação, Agricultura e Meio 

Ambiente do Município de Campos Belos, administrar a Estação Ecológica (ESEC) 

Municipal Morro das Almas, adotando as medidas necessárias à sua efetiva proteção, 

implantação e controle, na forma do art. 20 e seguinte da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000. 

Art. 8º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em 

vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Campos Belos, Estado de Goiás, aos 20 dias 

do mês de março de 2019. 

 

 
 

Carlos Eduardo Pereira Terra 

Prefeito Municipal 

 

 

 


