
Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS ÁGUAS"
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n.o... _"Dispoe sobre a criaçao do Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente :CO'MD~n

JAIR VALENTE FERl'TANDES,Prefeito Municipal da
:Sstância Hidromineral de 19uas da Prata, Estado de são Paulo, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Câmara lô"micipal da Estância
Hidromineral de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

L E I:.. - --
Artigo lQ - Fica criado o Conselho Municipal

de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, órgão local, integrante do -
,

Sistema :Estadual de Meio Ambiente, consultivo e de assessoramento
da Prefeitura Municipal de Águas da Prata, em questões referentes
ao equilíbrio ecológico e ao combate à poluição ambientalo

PARÁGRAFO ÚNICO:- O C~Â ficará vinculado
ao Prefeito ~iunicipal para gerar condições de desenvolvimento às -
suas finalidades, com apoio da Organização Administrativa da Prefei
tura.

Artigo 22 - O O~EuA tem como atribuições:
I - Propor diretrizes para a política riunicipal de r':eioAm-

biente;
11 - Colaborar nos estudos e elaboração dos planos e progra-

mas de expansão e desenvolvimento municipal, mediante recomendações
referentes a proteção do TrieioAmbiente do r\~unicípio;

111 - Estudar, definir e propor normas e procedimentos visando
à proteção ambiental do município;

IV - Promover e colaborar na execução de programas interseto-
riais de proteção à flora, à fauna e aos reéursos naturais;

V - Opinar e fornecer subsídios técnicos para esclarecimen-
tos rela tivos à defesa do t.eio AIV~Br:ENTE., AOS ÓRGÃOS P'lfBLICOS,à -
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à indústria, ao comércio, à agropecuária e à comunidade;

VI - Colaborar em campanhas educacionais relativas a proble-
mas de saneamento básico, poluição das águas, do ar e -do solo, com
bate a vetores, proteção da faQna e da flora;

VII - Promover e colaborar na execução de um proerama de Edu-
cação Ambiental a.ser ministrado obrigatoriamente em toda a rede -
de ensino municipal;

VIII - Manter i.ntercâmbio com as entidades oficiais e privadas
de pesquisas e de atividades ligadas à defesa do r.~eioAmbiente;

IX - Conhecer e prever possíveis casos de poluição que ocor-
ram ou possam ocorrer no Município, diligenciando no sentido de
sua apuração, e sugerir ao Sr.Prefeito Municipal providências que
julgar necessáriaso

Artigo 3º - O CO~IDEMA será constituido por
membros indicados pela Câmara Tliunicip.al,Setor de Educação Munici-
pal, Associação dos Servidores Públicos Municipais, Entidades da -
Sociedade civil, Associação de Classe, Imprensa, posteriormente no
meados pelo senhor Prefeito.

§ 19 - As entidades da sociedade civil que i~
dicarem seus representantes para integrar o C~IDEMA deverão, para
o exercício desse direito, estar previamente cadastradas junto
Prefei tura lIIunicipalo

§ 2Q - O Conselho poderá recorrer a técnicos
ou pessoas e entidades de notória especialização em assQntos de re
levantes interesse ecológicoQ

§ 3º - O limite de membros que serão indicados
pelas instituições será de:

I Câmara Municipal - 02 membros
11 Setor de Educação - 02 membros

111 Associação dos Servidores MuniCipais - 02 membros
VI Entidade da Sociedade Civil e.Associação de Classe

01 membro por instituição.
V - Imprensa - 01 membro por instituição

Artigo 4Q - O COJ«l:>:'SKAterá um Presidente, um

.•.
a
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Vice-Pr~;idente e um Secretário, escolhido dentre seus membrosum
conforme estabelecido em regimento interno, eleitos com mais de
50% dos votos, excluidos os brancos e nuloso

Artigo 5º - As funções do Conselho serão li-
vremente distribuidas entre seus membros, estabelecendo em regimeg
to interno as respectivas atribuições e responsabilidadeso

PARÁGRAFO m~ICO:- O pessoal administrativo de
apoio ao Conselho será registrado através do Prefeito, junto a ór-
gãos da administração centralizada ou descentralizada do Iilunic1pio.

Artigo 6Q - Os membros do CO m,:A terão man-
dato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitoso

Artigo 7º - O exercício das'funções de membro
do CCNDJ..'.u.ú.Aserá °gratuito e considerado como prestação de serviço re
levantes ao Jo.IUÚicípioo

Artigo 8Q - O QO~D~:A manterá com órgãos, das
administrações Municipal, Estadual e Federal intercâmbio com o obj~
tivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos
relativos à defesa do Meio Ambiente.

Artigo 9º - O C~D~i~, se~pre que cientific~
do de possíveis ações poluidoras, diligenciará no sentido de sua a
puração e das providências necessárias.

Artigo 10 Para os casos constatados de de-
gradação ambiental ou poluição, o CC~ encaminhará notifica~ão
ao responsável relatando a ocorrência e alertando-o das possíveis
consequências face a legislação federal e estadual e sugerindo ao
SrGPrefeito Municipal as providências que julgar necessárias.

Artigo 11 - A Prefeitura rllunicipal,por in-
termédio do CO EMA, promoverá divulgação de informações e provi -
dências relativas à preservação ambiental.

Artigo 12 - Na rede escolar do muric1pio de
verão constar atividades extracurricu1ares, com conteúdos de pr.Q -
gramas que despertem a consciência da preservação do Meio Ambiente.

Artigo 13 - O prazo de instalação do ao lEI'tA
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será de 60 (sessenta) dias, a partir da publicação desta Lei.
Artigo 14 - No prazo máximo de 30 (trinta) dia

após a sua instalação, o CO~{DEMA elaborará seu Regimento Interno,
que deverá ser homologado por Decreto pelo Sr.Prefeito Municipalo

Artigo 15 As despesas com a execução da pre-
sente Lei correrão pelas verbas próprias do orçamento em vigor.

Artigo 16 - Esta Lei entrará em vigor na data
. ,em contrario.de sua publicação, revogadas as disposiçõe

Prefeitura ~unicipal
de 19uas da Prata, aos cinco dias do mês
e noventa e um •

Hidromineral
mil novecento

•
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Secretaria

Cartório do Registro Civil e t'~€X -;


