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LEI MUNICIPAL DE N0 1.557 DE 18 DE AGOSTO DE 2015

Altera os Artigos 10 e 20 da Lei 1238, de 28 de Maio de 2009, que "Dispöe
Sobre A Criacão Do Conselho Municipal De Defesa Do Meio Ambiente Comdema, no MunicIpio De São José Da Bela Vista - SP" e Dá Outras
Providências.

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de São José
da Bela Vista - SP, no uso de suas atribuicôes legais, que lhe são conferidas, faz
saber que a Câmara Municipal, APROVOU e ELA PROMULGA e SANCIONA a
seguinte LEI:

Artigo 10 Fica alterado o artigo 10 da Lei 1238 de 28 de malo de 2009, que
passaré a ter a seguinte redação:

"Artigo 10 - Fica cr/ado o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA,
cabendo ao S/sterna organizar, coordenar e /ntegrar as açöes de órgãos e entidades
da Adrn/nistração Pblica, direta e ind/reta, assegurada a part/c/pa cão da
corn un/dade e cabendo ao Conselho, sua coordenação.

Parágrafo ánico - 0 Conselho Municipal de Meio Ambiente fica autorizado a
/ntegrar os Sistemas Estadual e Nacional de Meio Ambiente."

Artigo 2° Fica alterado o artigo 20 da Lei 1238 de 28 de maio de 2009, que
passaré a ter a seguinte redacão:

"Art. 2 0 - 0 Conselho Municipal de Meio Ambiente, tern caráter deliberat/vo no
âmb/to de sua corn petência legal.
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1 0 As atribuicöes con feridas ao Conseiho de que trata esta tel não eliminam as
corn petências constitucionais dos Poderes Executivo e Legislativo.
2 0 Este Conseiho tern por objetivo promover a part/c/pa cão organizada da
sociedade civil no processo de discussão e definicão da PolItica Ambiental, em
questöes referentes

a

preservacão, conservação, defesa, recuperacão, reabi/itacão

e me/hor/a do meio ambiente natural e construldo no MunicIpio de São Jose da Bela
Vista.
30 Os recursos necessér/os

a

atuacão e ao funcionamento do COMDEMA serão

previstos em rubrica pro pr/a, junto

a

pasta da Secretaria Municipal de

Planejamento, Desenvoivimento Urbano e Meio Ambiente, a partir de proposicäo do
própr/o Conseiho.
§ 4 0 Ao Conseiho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA compete, entre outras
atribuiçöes:
I - de/iberar sobre a PolItica Municipal de Meio Ambiente, form ulada pelo Executivo,

a

luz do conceito de desenvolvimento sustentá vet, e oferecer contr/buicöes para o

seu aperfeiçoamento;
II - de/iberar sobre pianos, programas e projetos /ntersetoriais, regionais e locais,
de desenvolvimento do Mun/cIpio em bases de equilIbrio social e ecoiógico, e
oferecer con tr/buicöes para o seu aperfeiçoamento;
III - propor diretrizes para a conservacão, reabilitacão e recuperacão do
patrirnôn/o ambiental do Mun/cIpio, em especial dos recursos natura/s;
IV - estabelecer normas, critér/os e padröes corn re/a ção ao con trole e manutenção
da qua//dade ambiental no mun/cIp/o de São José da Bela Vista, corn vistas ao uso
rac/onal dos recursos natura/s;
V - ana/isar e pronunciar-se sobre projetos de lei e decretos referentes

a

protecão e

qua//dade ambiental no MunicIp/o de São José da Bela Vista, e oferecer
con tr/bu/cöes para o seu aperfeiçoamento;
VI - apreciar e pronunciar-se sobre os projetos de lei e decretos referentes

a

protecão e qua//dade ambiental no MunicIpio de São José da Bela Vista,
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notadarnente aqueles re/a tivos ao zoneamento e planejamento ambien ta/s, ass/rn
como na definição e /mp/anta cáo de espaços territorfais de relevante interesse
ambiental, a serem especia/mente protegidos;
VII - pronunciar e fornecer subsIdios técn/cos para esciarecimentos re/a tivos a
defesa do me/o ambiente aos var/os setores da corn un/dade;
VIII - propor e con tribuir para a real/zacáo de campanhas de consc/ent/zação sobre
os problemas ambientais;
IX - fiscalizar e pronunciar-se sobre os atos do poder pObI/co, no âmb/to do
MunicIpio de São José da Bela Vista, quanto a observação da leg/s/a cáo ambiental;
X - manter /ntercämb/o corn entidades, of/c/a/s e privadas, de pesqu/sa e dernais
atividades voltadas a defesa do Meio Amb/ente;
XI - deliberar sobre Estudos Pré v/os de Irnpacto Ambiental (EPIA) e respect/vos
Re/a tórios de Impacto Ambiental (EPIA/RIMA) e Relator/os Ambien ta/s Preliminares
(RAP) e sobre qua/s quer outros pianos, estudos e re/a tórios exigidos pe/a leg/s/a cáo
municipal, estaduai e federal, de empreend/mentos e atividades de /mpacto
ambiental local ou regional, quando couber;
XII - deliberar sobre o parecer do órgão ambiental municipal re/ativo a concessão
de iicenca ambiental a empreendimentos e atividades de impacto local ou regional,
quando couber, e daque/es a serem delegados por instrumentos iegais, ouvidos os
Orgãos corn petentes das demais esferas do governo;
XIII - deliberar sobre parecer técnico do Orgäo ambiental do rnunicIpio, nos casos
em que seja de responsabilidade do IBAMA ou da Secretaria Esta dual de Me/o
Ambiente (SEMA) o licenciamento ambiental;
XIV - elaborar seu Regimento Interno;
XV - promo ver o processo de discussão corn amp/os setores da soc/edade civil do
MunicIpio de São José da Bela Vista, encarninhando proposta de lei para
impiementa cáo de suas acôes."
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Artigo 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo
inalteradas as demais cIusuIas Leis 1238/2009 e 1309/2010, revogadas as
disposiçôes em contrrio.

CELIA MAR1k-FRR10LI DOS SANTOS
Prefeita :unicipal

CAMARA MUNICIPAL DE
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