
LEI Nº.2117 DE 25 DE ABRIL DE 2019 
 
 

“Determina implantação de estrutura 
tecnológica e recursos humanos para 
acionamento de Sirenes de Emergência e 
determina criação de Centro de Atendimento à 
População na Sede do Município de São 
Gonçalo do Rio Abaixo pelas Mineradoras que 
atuam no município e  dá outras providências”. 
 
 

 
A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas 

Gerais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 
 

Art. 1º - Determina criação, pelas empresas de exploração de minério de 
ferro que utilizem sistema de barramentos para contenção de sólidos e ou efluentes, 
de permanente estrutura tecnológica e recursos humanos, dotado de autonomia 
para acionamento das sirenes de segurança de aviso à comunidade, quando assim 
os protocolos o exigirem em caso de risco de ruptura de barragem, relativo às 
barragens que tenham impacto em São Gonçalo do Rio Abaixo. 

 
Parágrafo único – Decreto do Executivo Municipal fixará prazo para 

implantação deste sistema que deverá estar sediado no território de São Gonçalo do 
Rio Abaixo dentro das dependências do complexo minerário, fora da área de 
impacto em caso de ruptura de barragem. 

 
Art. 2º - Fica determinada a criação, pelas empresas de exploração de 

minério de ferro que utilizem sistema de barramentos para contenção de sólidos e ou 
efluentes, de Centro de Atendimento à população na sede urbana do município de 
São Gonçalo do Rio Abaixo, visando orientar, esclarecer e instruir a população em 
caso de elevação do grau de risco de ruptura das barragens para grau 2 ou 3 que 
tenham impacto no município de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

 
§1º. – Em caso de regresso da classificação de riscos para grau 1, o 

Centro de Atendimento à população deverá permanecer aberto por mais 90 dias, 
salvo elevação desse risco para graus maiores.  

 
§2º. – O Centro de Atendimento deverá contar com atendimento 

presencial de representantes da mineradora, que deverão estar aptos a prestar as 
informações necessárias em caso de ruptura de Barragem ou, ainda, os riscos 
decorrentes em caso de elevação da classificação de risco para grau 2 ou 3 em 



qualquer de suas barragens que tenham impacto direto ou indireto no território 
municipal. 

 
§3º - O Centro de atendimento à população deverá ser mantido em 

funcionamento por 24 horas, sempre que as barragens sob a responsabilidade da 
mineradora estiver em classificação de risco 2 ou 3 e possuir impacto, direto ou 
indireto, no território de São Gonçalo do Rio Abaixo. 

 
§4º – O Centro de Atendimento à população deverá estar localizado em 

local fora da área de impacto em caso de ruptura de barragens na área urbana do 
município, visando acesso direto da população em caso de emergências.  
 

Art. 3º - Em caso de descumprimento das obrigações constantes nesta lei 
e seus regulamentos, será aplicada multa diária equivalente a 500 (quinhentas) 
Unidades Fiscais do Município - UFM vigentes à época da infração, até efetivo 
cumprimento das obrigações. 

 
Art.4º. – O Executivo Municipal deverá regulamentar esta lei, inclusive 

quanto aos prazos para cumprimento das obrigações aqui tratadas, em até 30 
(trinta) dias. 

 
Art.5º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 
São Gonçalo do Rio Abaixo, 25 de abril de 2019. 

 
 
 
 
 

 

ANTÔNIO CARLOS NORONHA BICALHO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 


