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 Seção de Legislação do Município de Nova Petrópolis / RS

LEI MUNICIPAL Nº 3.012, DE 27/09/2002 
ALTERA PARCIALMENTE A LEI MUNICIPAL Nº 2.944/2002, DE 19.04.2002 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ALFONSO JUNG, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis em exercício.
 Faço saber, em conformidade com o disposto no artigo 66, inciso III, da Lei Orgânica em vigor, que a

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
 
Art. 1º A Lei Municipal nº 2.944/2002, de 19.04.2002, passa a vigorar com as seguintes alterações:

 
"...

 Art. 2º Fica instituído o Conselho Municipal de Meio Ambiente, em caráter deliberativo, com a finalidade
de assegurar a participação da Comunidade na elaboração e implementação de programas na área
social, no tocante ao Meio Ambiente, além de gerir o Fundo Municipal de Meio Ambiente a que se
refere o artigo 3º. (NR)"

  
Art. 10. O Conselho Municipal do Meio Ambiente será constituído pelo Poder Público e por entidades
não-governamentais, com representação paritária, cabendo ao seu Regimento Interno disciplinar a sua
composição. (NR LM 3.458/2005)

  
Art. 17. São atribuições do Conselho:

 I - Propor alternativas que visem a proteção, recuperação e preservação do Patrimônio Ambiental do
Município (natural, étnico e cultural); (AC)

 II - Participar da elaboração de alternativas voltadas à proteção ambiental do Município; (AC)
 III - Propor alternativas que visem ao desenvolvimento de atividades voltadas à Educação Ambiental,

como forma de conscientizar a população quanto à necessidade de proteger, recuperar e preservar o
Patrimônio Ambiental; (AC)

 IV - Participar dos estudos e da elaboração do Planejamento Urbano, no que tange ao saneamento
básico, arborização, sistema viário, supressão da cobertura vegetal e gerenciamento de resíduos; (AC)

 V - Participar da elaboração de programas e de projetos voltados à gestão ambiental, sob a ótica do
desenvolvimento sustentável; (AC)

 VI - Determinar as Diretrizes e normas, para a gestão do Fundo de Meio Ambiente;
 VII - Estabelecer programas anuais e plurianuais de recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente;

 VIII - Estabelecer limites máximos de financiamentos, a título oneroso ou a fundo perdido, para as
modalidades de atendimento previstas no Art. 3º;

 IX - Traçar normas para a gestão do patrimônio vinculado ao Fundo;
 X - Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo, solicitando, se necessário, o auxílio do

órgão de finanças do Executivo;
 XI - Dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares relativas ao Fundo, nas matérias

de sua competência;
 XII - Propor e aprovar convênios destinados à execução de projetos de urbanização e regularização

fundiária;
 XIII - Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno."

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 27 de setembro de 2002.
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

 

ALFONSO JUNG
Prefeito Municipal em exercício

 
HEITOR SCHMITT
Secretário

 

 


