
Prefeitura Municipal de
CONCEICAO TACuf pE

Gabinete do Prefeito
Pra€a manoel Teixeira de Freitas s/n° -  Centro, -TEL/FAX.: 075

Concei€ao do Tacuipe - Ba - CEP:44.245-000

Lei Munici al n°399 14de

``Cria  a   Secreta:via  Municipal   de   Meio  Ambiente;  cria

Cargo    de    Proharnento    em    Comiss5o    de    Secretdrio

MLtnicipal  de  Meio  Ambiente;  cria  a  Divisdo  de  Meio

Ambiente;  cria  Cargo   de   Provimento  em  Corhissfro   de

Chafe    da   Divisfro    de    Meio    Ambiente;   e    dd   outras

providencias " .

•.0       PREFEITO       DO       MUNIcipI0       D.E

CONCEICA0   DO  JACuipE,   Estado   da  Bahia,  no  uso   de  suas  atribui€6es

Coustitucionais    e    Legais,    faz    saber    que    a    CAMARA    MUNICIPAL    DE

CONCEICAODOJACufpEaprovoueeusancionoaseguintelei:

Art. 10. Fica criada a Secretaria Municipal de Meio

Ambiente  com  atribui€6es  de  programar,  orientar,  supervisionar,  coordenar  e

controlar as atividades relativas a protecao da flora, fauna e dos demais recursos

ambientais,visandogarantiraqualidadedevidadapopula€aodoMunicfpio.

Art.  2°.  Fica  criada  a  Divisao  de  Meio  Ambiente

como  unidade  de  trabalho  da  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  com

atribui€6es de coordenar e controlar as atividades relativas a prote€ao dos recursos

ambientais do Municipio.

.   Paragrafo  tirico.  A Secretaria Municipal  de Meio

Ambiente sera composta de:

I.  Gabinete do Secretario;

11.  Divisao de Meio Ambiente.
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Art.  3°.  Fica  criado  o  Cargo  de  Provimento  em
Comissao de Secrefario Municipal de Meio Ambiente com subsidios estabelecidos

pela legisla€ao municipal pertinente.

Art.  4°.  Fica  criado  o  Cargo  de  Provimento  em

Comissao    de    Ch'efe    da    Divisao    de    Meio    Ambiente    com    vencimentos

correspondentesaoSimboloNH2,constantenalegislacaomuhicipalpertinente.

Art.    5°.    Ao    Secretario    Municipal    de    Meio

Ambiente compete:

I.      elaborar     o    Plano    Plurianual     de    A€ao
estabelecendo diretrizes para a promo€ao e prote€ao do meio ambiente e melhoria

da qualidade de vida;

11.   elaborar  anualmente  o  Plano  Municipal  de

A€ao aprov.undo programas e projetos destinados a protecao ambiental, fixando

prioridades para consecu€ao das a€6es, a capta€ao e aplica€ao dos recursos;

Ill.   administrar os recursos  do Fundo Municipal
de Meio Ambiente;

IV.    orientar   e  responder   consultas   quanto   ao

cumprimento das normas, diretrizes e polfticas ambientais;

V. aprovar   relat6rios   tecnicos   relacionados   ao

meio ambiente, obedecendo a legisla€ao existente;

VI.    cadastrar   as   unidades   de   preserva€ao   e

prote€ao permanentes;

VII. monitorar toda e qualquer fonte ou forma de

polui€ao, periodicamente;

Art. 60. Ao Chefe da Divisao de Meio Ambiente:

I.   elaborar  o Projeto  Municipal  de  poda  e  cortes

11.  elaborar o Programa Florestal do Municipio;

de arvores urbanas;
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Ill.  acompanhar a elabora€ao e o cumprimento da

legisla€ao de uso e ocupa€ao do solo urbano, no que se refere a preserva€ao do

meio ambiente;

IV.    propor  medidas  administrativas  e  tecnicas

com  a  finalidade  de  conservar  e  restaurar  condi€6es  ambientes  e  equilibra-las,

quando necessario;

V.     estudar,    propor,    coordenar    e    viabilizar

incentivos aqueles que preservarem e recuperarem o ambiente;

VI.    preservar   areas   verdes   naturais,   na   area

urbana, promovendo a sua recupera€ao, observando o disposto nas leis municipais

que regem a intervengao humana no meio ambiente;

VII.    elaborar,   quando   necessario,   projetos   de

arboriza€ao urbana e recomposi€ao da reserva legal e matas ciliares no meio rural;

VIII.  orientar e fiscalizar a coleta do lixo urbano e

sua elimina€ao;

Artigo 70  - As  despesas  decorrentes  da execu€ao

desta lei correrao a conta de recursos especificos constantes de dotac6es pr6prias

do Poder Executivo.

Artigo 8° - Esta lei entrara em vigor na data de sua

publica€ao, revogadas as disposi€6es em contrdrio.

GABINETE        DO       PREFEITO        MUNICIPAL       DE

CONCEICAO DO JACufpE/BA, em 14 de junho de 2007.
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