
OF.S/234/00

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA

Porto Velho RO, 20 de junho de 2000.

Senhor Coordenador,

Solicitamos de Vossa Senhoria providências no sentido da republi-
cação emtempo hábil, no Diário Oficial do Estado, da LeiComplementar n° 233, de 06 de
junho de 2000, publicada no DiárioOficial n° 4507, de 06 de junho de 2000, por ter o art.
4o saído em duplicidade.

e consideração.
Na oportunidade, externamos a Vossa Senhoria protestos de estima

A Sua Senhoria, o Senhor
Dr. ADHEMAR DA COSTA SALLES

MD.Coordenador Geral de Apoio à Governadoria
Nesta

Avenida Major Amarantes s/n - Bairro Arigoiândia - CEP 78.900-901
Fone: (0xx69) 221-5461 (Geral) - Porto Velho - Rondônia
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ESTADO DE RONDÔNIA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Dispõe sobre o Zoneamento Socioe-
conômico-Ecológico do Estado de
Rondônia - ZSEE e dá outras provi
dências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, decreta:

CAPITULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. Io - Esta Lei Complementar institui o Zoneamento Socioeco-
nômico-Ecológico de Rondônia - ZSEE, na forma que estabelece o parágrafo 2o, art. 6o, da
Constituição Estadual, o qual passará a reger-se pelas diretrizes estabelecidas nesta Lei Comple
mentar.

Art. 2o - O Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de Rondônia,
doravante denominado ZSEE, constitui-se no principal instrumento de planejamento da ocupação
e controle de utilização dos recursos naturais do Estado.

CAPITULO n

DOS OBJETIVOS E DO PROCESSO DE

IMPLEMENTAÇÃO DO ZONEAMENTO

Art. 3o - O ZSEE tem por objetivo orientar a implementação de
medidas e elevação do padrão socioeconômico das populações, por meio de ações que levem em
conta as potencialidades, as restrições de uso e a proteção dos recursos naturais, permitindo que
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se realize o pleno desenvolvimento das funções sociais e do bem-estar de todos, de forma susten
tável.

Art. 4o- A implementaçãodo ZSEE será realizada com base em Zonas
e Subzonas definidas para efeito de planejamento das ações a serem desenvolvidas pelos setores
público e privado do Estado.

Art. 5o - As Zonas são definidas pelo grau de ocupação, vulnera
bilidade ambiental e aptidão de uso, bemcomo pelas Unidades de Conservação.

Art. 6o - Para implementação do ZSEE, ficam estabelecidas 03 (três)
zonas de ordenamento territorial e direcionamento de políticas públicasdo Estado.

SEÇÃO I
DAS ZONAS

Art. 7o - A Zona 1, composta de áreas de uso agropecuário, agroflo-
restal e florestal, abrange 120.310,48 km2, equivalentes a 50,45% da área total do Estado.

§ Io - As terras da Zona 1, utilizadas para diferentes fins, principal
mente agropecuário, possuem graus variáveis de ocupação e de vulnerabilidade ambiental, que
caracterizam diferentes subzonas.

§ 2o - A Zona 1 obedecerá às seguintes diretrizes:

I - como diretriz geral, deve ser estimulado o desenvolvimento
das atividades primárias em áreas já desmatadas ou habitadas, com práticas adequadas e manejo
nouso dos recursos naturais, especialmente do solo, deforma a maximizar os custos de oportuni
dade representados pelo valor da floresta;

II - estímulo ao manejo sustentado dos recursos florestais e, empar
ticular, o reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas, de preservação permanente e da
reserva legal, incluindo o aproveitamento alternativo da capoeira;

m - aplicação de políticas públicas compensatórias, visando à manu
tenção dos recursos florestais remanescentes, evitando a sua conversão para sistemas agropecuá
rios extensivos;
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