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DE CAPÃO DO CIPÓ

Protocolo nO (õ3c(~$.3 livro:oo.~~=,

folha: '4u ~

-

mino
o--,,!!:>L-_ CRIA O CONSELHO MUNICIPAL

DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
- COMDEMA.

às.----'~_

no

, I de Çapão do Cipó, RS,

" 10ar1;~ 30, inciso I, da

lII e

Art. 1.o Fica criado o Consettio M nicipal de Den sa do Ambiente -

COMDEMA, órgão colegiado consultiyp com a finalidade de propor para o
Município as diretrizes das políticas çovemementets para o Meio Ambiente, e

deliberativo, no âmbito de sua competência, sobre as normas e padrões

técnicos, compatíveis com o Meio Ambiente ecologicamente equilibrado e

essencial à sadiaqualidade de vida da coletividade.

Art. 2.0 Ao COMDEMAcompete:

I - propor diretrizes para a política municipal do meio ambiente;
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II - colaborar nos estudos e elaboração do planejamento urbano, planos e
programas de expansão e desenvolvimento municipal, e em projetos de Lei

sobre parcelamento, uso e ocupação do solo, plano diretor e ocupação de

área urbana;

III - estimular

onde se

recursos ambientais,

v - legais e de

XI - identificar, prever e comunicar aos órgãos competentes, as agressões

ambientais ocorridas no Município, sugerindo soluções;

XII - convocar audiências públicas, nos termos da legiSlaçã~

XIII - propor e acompanhar a recuperação dos arroios e matas ciliares;
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XIV - proteger o patrimônio histórico, estético, arqueológico, paleontológico,

espeleológico e paisagístico do Município;

XV - emitir pareceres técnicos, quando solicitado pelo Executivo Municipal;

XVI - decidir, em instância de recurso, sobre multa e outras peneltdedes

impostas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente;

o deverão

ou tenham

Art. 5.° Os membros do COMDEMA_teção de 02 (dois) anos,

podendo ser reconduzidos por igual período, sendo o exercício da função de

conselheiro gratuito e considerado como serviço relevante prestado ao

Município.
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Art. 6.0 No prazo máximo de 60 (sessenta) dias após sua, instalação, o
Conselho Municipal do Meio Ambiente elaborará seu Regimento, que devera

ser homologado por Decreto do Executivo Municipal.

Parágrafo único - A instalação do Conselho e a nomeação dos conselheiros

ocorrerá no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação deste

Diploma Legal.

Art. 7. o O Podel#",çxe
PJst,~

Art. 8. o Fica revo

\ber, a presente Lei.
'\

j~t

e setembro de 2009.

GABINE~

Registre-s.
v

Publique-se:
Em 27 / 11/ 201

ERICO BELCH
Secretário MUri'lCi.
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