
LEI Nº 1.290, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010.

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE DO 
MUNICÍPIO DE GLORINHA, INSTITUI O CONSELHO E 
O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RENATO RAUPP RIBEIRO,  Prefeito  Municipal  de  Glorinha,  Estado  do Rio 
Grande do Sul.

Faço  saber,  em  cumprimento  ao  disposto  no  Artigo  55,  Inciso  IV,  da  Lei 
Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  eu 
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art.  1º Esta  lei,  com fundamento  no  art.  225,  caput  e  §1º  da  Constituição 
Federal, dispõe sobre a Política de Meio Ambiente do Município de Glorinha, seus 
fins  e  mecanismos  de  formulação,  aplicação  e  acompanhamento,  instituindo 
princípios, fixando objetivos e normas básicas para a proteção do meio ambiente e 
melhoria da qualidade de vida da população.

TÍTULO I

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º A Política Municipal de Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 
no  Município  de  Glorinha,  condições  ao  desenvolvimento  sócio-econômico  sem 
descuidar da proteção do meio ambiente, atendidos os seguintes princípios:

I - Multidisciplinaridade  técnica  e  operacional  no  trato  das  questões 
ambientais e do desenvolvimento econômico sustentável;

II - Integração  com  as  políticas  de  meio  ambiente  nas  esferas  federal  e 
estadual, bem como com as políticas setoriais e as demais ações de governo dos 
entes federal e estadual;

III - Unidade de política e gestão sem prejuízo da descentralização de ações;

IV - Continuidade,  no  tempo  e  no  espaço,  das  ações  básicas  de  gestão 
ambiental local;

V - Prevalência do interesse público;

VI - Participação Comunitária;

VII - Racionalização,  planejamento  e  fiscalização  do  uso  dos  recursos 
ambientais, naturais ou não;

VIII - Proteção dos ecossistemas e das unidades de conservação ambienta

IX - Controle  e  zoneamento  das  atividades  potenciais  ou  efetivamente 
poluidoras;
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X - Obrigatoriedade da reparação do dano ambiental, independente de outras 
sanções civis e penais;

XI - Incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 
racional e a proteção dos recursos ambientais.

Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei entende-se por:

I - meio ambiente: o conjunto de condições, elementos, leis,  influências e 
interações de ordem física, química, biológica, social e cultural, que permite, abriga e 
rege a vida em todas as suas formas;

II - recursos  ambientais:  a  atmosfera;  as  águas  interiores,  superficiais  e 
subterrâneas; o solo; o subsolo; os elementos da biosfera; a fauna e a flora;

III - desenvolvimento  sustentável:  desenvolvimento  que  satisfaz  as 
necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
suprir as suas próprias necessidades;  

IV - degradação da qualidade ambiental: processo que consiste na alteração 
das características originais de um ambiente, comprometendo a biodiversidade;

V - poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 
que, direta ou indiretamente, mediata ou imediatamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a biota;

d) comprometam as condições estéticas e/ou sanitárias do meio ambiente;

e) alterem  desfavoravelmente  o  patrimônio  genético  e  cultural  (histórico, 
arqueológico, paleontológico, turístico, paisagístico e artístico);

f) lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos.

VI - fonte de poluição e fonte poluidora: toda e qualquer atividade, instalação, 
processo, operação ou dispositivo, móvel ou não, que independentemente de seu 
campo de aplicação induzam, produzam e gerem ou possam produzir  e gerar  a 
poluição do meio ambiente;  

VII - poluidor:  pessoa  física  ou  jurídica,  de  direito  público  ou  privado, 
responsável,  direta  ou  indiretamente,  por  atividade  causadora  de  degradação 
ambiental;

VIII - predador:  ser  que  procura  um  alimento  animal  ou  vegetal  vivo, 
sacrificando-o para sua subsistência;

IX - fauna: o conjunto de espécies animais;  

X - flora: conjunto de espécies vegetais;  

XI - espécie nativa: espécie própria de uma região onde ocorre naturalmente; 

XII - espécie exótica: espécie que não é nativa da região;  

XIII - espécies  silvestres:  todas  as  espécies,  terrestres  ou  aquáticas, 
representantes da fauna e  flora de uma região,  Estado ou país,  cujo  âmbito  de 
distribuição natural não se inclui nos limites geográficos do Município;  
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XIV - patrimônio  genético:  conjunto  de   seres  vivos  que  integram  os 
diversos ecossistemas da região;

XV - floresta: associação de espécies vegetais arbóreas nos diversos estágios 
sucessionais, onde coexistem outras espécies da  flora e da fauna, que variam em 
função das  condições climáticas e ecológicas;  

XVI - áreas de conservação:  são áreas delimitadas,  segundo legislação 
pertinente, que restringem determinados regimes de utilização segundo os atributos 
e capacidade suporte do ambiente;  

XVII - áreas degradadas: áreas que sofreram processo de degradação;  

XVIII - áreas de preservação permanente: áreas de expressiva significação 
ecológica amparadas por legislação ambiental vigente, considerando-se totalmente 
privadas a qualquer regime de exploração direta ou indireta dos Recursos Naturais, 
sendo sua supressão apenas admitida com prévia autorização do órgão ambiental 
competente  quando  for  necessária  à  execução  de  obras,  planos,  atividades,  ou 
projetos de utilidade pública ou interesse social, após a realização de Estudo Prévio 
de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA); 

XIX - áreas de uso especial: são áreas com atributos especiais de valor 
ambiental e  cultural, protegidas por instrumentos legais ou não, nas quais o Poder 
Público  poderá  estabelecer   normas  específicas  de  utilização,  para  garantir  sua 
conservação;  

XX - banhados: extensões de terras normalmente saturadas de água onde se 
desenvolvem fauna e flora típicas;  

XXI - conservação do solo: o conjunto de ações que visam à manutenção 
de suas características físicas, químicas e biológicas, e, conseqüentemente, à sua 
capacidade produtiva, preservando-o como recurso natural permanente;  

XXII - manejo ecológico: utilização dos ecossistemas conforme os critérios 
ecológicos, buscando a conservação e a otimização do uso dos recursos naturais e 
a correção dos danos verificados no meio ambiente;  

XXIII - padrões  de  emissão  ou  limites  de  emissão:  são  as  quantidades 
máximas de poluentes permissíveis de lançamentos;  

XXIV - licença  ambiental:  instrumento  da  Política  Municipal  de  Meio 
Ambiente,  decorrente  do exercício  do  Poder  de  Polícia  Ambiental,  cuja  natureza 
jurídica é autorizatória;  

XXV - auditorias  ambientais:  instrumentos  de  gerenciamento  que 
compreendem  uma  avaliação  objetiva,  sistemática,  documentada  e  periódica  da 
performance de atividades e processos destinados à proteção ambiental, visando a 
otimizar  as  práticas  de  controle  e  verificar  a  adequação  da  política  ambiental 
executada pela atividade auditada.

CAPÍTULO II

DO INTERESSE LOCAL

Art. 4º Para o cumprimento no disposto no Art. 30, da Constituição Federal, no 
que concerne ao Meio Ambiente, considera-se como de interesse local:
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I - O estímulo cultural à adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas 
sociais e econômicas não prejudiciais ao meio ambiente;

II - A adequação das atividades do Poder Público, socioeconômicas, rurais e 
urbanas, às imposições do equilíbrio ambiental e dos ecossistemas naturais onde se 
inserem;

III - Dotar, obrigatoriamente, e manter atualizado o Plano Diretor Integrado do 
Município,  de  normas  relativas  ao  desenvolvimento  das  áreas  urbana  e  rural,  
considerando e observando de forma integral a proteção ambiental independente da 
sua finalidade direta de ocupação habitacional ou  exploração econômica;

IV - A utilização adequada do espaço territorial e dos recursos naturais, em 
especial os hídricos e minerais, destinados para fins urbanos e rurais, mediante uma 
criteriosa definição do uso e ocupação, normas de projetos, implantação, construção 
e  técnicas  ecológicas  de  manejo,  conservação  e  preservação,  bem  como  de 
tratamento e disposição final de resíduos e efluentes de qualquer natureza;

V -  A diminuição dos níveis de poluição atmosférica, hídrica, sonora, estética 
e do solo;

VI - O estabelecimento de normas de segurança, suplementares à federal e 
estadual,  no  tocante  ao  armazenamento,  produção,  comercialização,  transporte 
pelas vias rodoviárias do território municipal e a manipulação de produtos, materiais, 
matérias-primas  e  embalagens  contendo  resíduos,  componentes  ou  elementos 
tóxicos, químicos, radiológicos, explosivos ou perigosos; 

VII - A criação de unidades de conservação, tais como parques, reservas e 
estações  ecológicas,  áreas  de  proteção  ambiental  (APA),  áreas  de  relevante 
interesse  ecológico  e  turístico  (ARIE),  além  de  reserva  particular  do  patrimônio 
natural  (RPPN),  entre  outros,  em  conformidade  com  o  Sistema  Nacional  de 
Unidades de Conservação e demais normas sobre a matéria;

VIII - O exercício do poder de polícia em defesa da flora e da fauna em 
geral, e na preservação das espécies nativas, exóticas e/ou silvestres encontradas 
em território municipal;

IX - O estabelecimento da política de arborização para o Município,  com a 
utilização de métodos e normas técnicas de poda, manejo e remoção que evitem a 
mutilação ou morte dos espécimes;

X - A  preservação  e  recuperação  dos  arroios,  córregos,  nascentes  e  das 
matas ciliares  ao longo das redes hídricas  e  dos mananciais  alimentadores das 
reservas de água acumulada;

XI - A  garantia  de  crescentes  níveis  de  saúde  ambiental  da  coletividade 
humana e dos indivíduos, inclusive através do provimento de infra-estrutura sanitária 
e do sistema de saneamento por ações de investimentos públicos e privados, e de 
condições de salubridade das edificações, vias e logradouros públicos;

XII -  A  proteção  ao  patrimônio  cultural,  histórico,  estético,  arqueológico, 
paleontológico, espeleológico, paisagístico e arquitetônico do Município;

XIII -  A  concessão  de  autorização  ambiental  municipal,  por  meio  do 
procedimento  de  licenciamento  ambiental,  para  a  instalação  ou  ampliação  de 
atividades que, de qualquer modo, possam influenciar o meio ambiente, mediante a 
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apresentação de análise de risco e estudo de impacto ambiental, quando necessário 
e a critério da autoridade ambiental municipal;

XIV -  O  incentivo  a  estudos  objetivando  a  solução  de  problemas 
ambientais locais, bem como a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, modelos 
e sistemas de significativo interesse ambiental;

XV -  A edição, implantação e fiscalização de normas específicas de controle 
ambiental  para  as  atividades  econômicas,  sociais  e  culturais  desenvolvidas  no 
município.

CAPÍTULO III

DA AÇÃO DO MUNICÍPIO 

Art.  5º Ao  Município  de  Glorinha,  no  exercício  de  suas  competências 
constitucionais  e  legais,  relacionadas  ao  meio  ambiente  local,  do  seu  território,  
incumbe  desenvolver,  implantar  e  coordenar  suas  ações,  mobilizando  recursos 
humanos,  financeiros,  materiais,  técnicos  e  científicos,  próprios,  conveniados  ou 
consorciados, bem como convocando e estimulando a participação da população, na 
consecução dos objetivos e interesses estabelecidos nesta lei, devendo, para tanto:

I - Planejar, desenvolver e programar as ações de autorização, promoção, 
proteção,  conservação, preservação,  recuperação,  reparação, vigilância técnica e 
fiscalização intensiva  da qualidade ambiental;

II - Definir e controlar a ocupação e uso dos espaços territoriais de acordo 
com suas limitações e condicionantes ambientais;

III - Elaborar e implementar o Plano Municipal de proteção ao meio ambiente, 
em consonância e adstrito aos princípios e fundamentos reguladores estabelecidos 
na legislação ambiental vigente;

IV - Exercer  o  controle,  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  poluição 
ambiental;

V - Definir  áreas  prioritárias  da  ação  governamental  relativa  ao  meio 
ambiente, visando à preservação e melhoria da qualidade ambiental e do equilíbrio 
ecológico;

VI - Identificar, criar e administrar unidades de conservação e de outras áreas 
protegidas para  a proteção de mananciais,  ecossistemas naturais,  flora  e fauna, 
recursos genéticos e outros bens e interesses ecológicos, estabelecendo normas de 
sua competência a serem observadas nestas áreas;

VII - Estabelecer diretrizes específicas para a proteção de mananciais hídricos, 
através de planos de uso e ocupação de áreas de drenagem de bacias e sub-bacias 
hidrográficas;

VIII - Estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental para aferição 
e  monitoramento  de  níveis  de  poluição  e  contaminação  do  solo,  poluição 
atmosférica, hídrica e sonora, dentre outros;

IX - Estabelecer normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;

X - Fixar normas de auto-monitoramento, padrões de emissão e condições de 
lançamento para resíduos e efluentes de qualquer natureza;
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XI - Conceder  licenças,  autorizações  e  fixar  limitações  administrativas 
relativas ao meio ambiente;

XII - Implantar sistema de cadastro das atividades efetiva e/ou potencialmente 
poluidoras, para fins de controle ambiental;

XIII - Promover a conscientização pública para a proteção do meio ambiente e 
a educação ambiental, como processo permanente, integrado e multidisciplinar, em 
todos os níveis do ensino, formal e informal;

XIV - Incentivar o desenvolvimento, a produção e instalação de equipamentos 
e  a  criação,  absorção  e  difusão  de tecnologias  compatíveis  com a melhoria  da 
qualidade ambiental;

XV - Regulamentar e controlar a utilização da aplicação de produtos químicos 
em  atividades  agropastoris,  na  produção  industrial,  na  comercialização  e  na 
prestação de serviços, naquilo que for de sua competência e nos limites da lei;

XVI - Incentivar,  colaborar  e  participar  de  planos  de  ação  de  interesse 
ambiental em nível federal, estadual e regional, através de ações comuns, acordos, 
consórcios e convênios;

XVII - Executar outras medidas consideradas essenciais à conquista e a 
manutenção de melhores níveis de qualidade ambiental;

XVIII - Garantir  aos cidadãos o livre acesso às informações e aos dados 
sobre questões ambientais da competência exclusiva municipal;

XIX - Garantir  a  participação  comunitária  no  planejamento,  execução  e 
vigilância  das  atividades  que  visem  à  proteção,  recuperação  ou  melhoria  da 
qualidade ambiental;

XX - Regulamentar  e  controlar  o  armazenamento  e  transporte  de  cargas 
perigosas dentro do âmbito municipal;

XXI - Inventariar seus recursos naturais;

XXII - Impor  ao  poluidor  o  dever  de  recuperar  e/ou  indenizar  os  danos 
causados ao meio ambiente;

XXIII - Diagnosticar  a  vocação  do  seu  território  e  criar  políticas  que 
contemplem as atividades socioeconômicas identificadas;

XXIV - Não permitir  a  instalação de unidades de produção,  geração e o 
armazenamento de resíduos nucleares no Município;

XXV - Autorizar  o  transporte  de  resíduos  nucleares  em  seu  território 
somente mediante a anuência do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 
que observará o cumprimento da legislação federal pertinente.

TÍTULO II

DO MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO I

DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Art.  6º O Meio Ambiente é patrimônio comum da coletividade, bem de uso 
comum do povo,  e  sua  proteção  é  dever  do  Município,  de  todas  as  pessoas  e 
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entidades  que,  para  tanto,  no  uso  da  propriedade,  no  manejo  dos  meios  de 
produção  e  no  exercício  de  atividades,  deverão  respeitar  as  limitações 
administrativas  e  demais  determinações  estabelecidas  pelo  Poder  Público,  com 
vistas  a  assegurar  um  ambiente  sadio  e  ecologicamente  equilibrado,  para  as 
presentes e futuras gerações.

Art. 7º  Compete à Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e 
Meio Ambiente e à de Administração e Planejamento, além das atividades que lhe 
são  atribuídas  por  Lei  Municipal,  em  conjunto,  implementar  os  objetivos  e 
instrumentos da Política do Meio Ambiente do Município.

§ 1º Com a finalidade de proteger o meio ambiente, à Secretaria Municipal de 
Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente compete, especificamente:

I - Propor  e  executar,  direta  e  indiretamente,  a  política  ambiental  do 
município de Glorinha;

II - Coordenar ações e executar planos, programas, projetos e atividades de 
proteção ambiental;

III - Estabelecer as diretrizes de proteção ambiental para as atividades locais;

IV - Identificar,  implantar  e  administrar  unidades  de  conservação  e  outras 
áreas protegidas, visando à proteção de mananciais, ecossistemas naturais, flora e 
fauna,  recursos  genéticos  e  outros  bens  e  interesses  ecológicos,  estabelecendo 
normas a serem observadas nestas áreas;

V - Estabelecer  diretrizes  específicas  para  a  proteção  dos  mananciais 
hídricos e participar da elaboração de planos de ocupação de áreas de drenagem de 
bacias ou sub-bacias hidrográficas;

VI - Assessorar  a  Administração  Municipal  na  elaboração  e  revisão  no 
planejamento local, quanto aos aspectos ambientais, de controle da poluição e de 
expansão urbana ;

VII - Participar  do zoneamento e de outras atividades de uso e de ocupação 
do solo;

VIII - Aprovar  e  fiscalizar  a  implantação de zonas,  macro-zonas,  micro-
zonas,  de  regiões,  de  micro-regiões,  de  setores  e  unidades  destinadas  às 
instalações com fins do agronegócio, industriais e/ou de parcelamento do solo de 
qualquer  natureza,  bem  como  quaisquer  atividades  que  utilizem  recursos 
ambientais, renováveis ou não;

IX - Autorizar,  de acordo com a legislação vigente, o manejo florestal  e  o 
reflorestamento decorrente da exploração racional ou quaisquer outras alterações da 
cobertura vegetal nativa, primitiva ou regenerada;

X - Exercer a vigilância municipal ambiental e o poder de polícia;

XI - Promover a vigilância, em conjunto com os demais órgãos competentes, e 
o  controle  da  utilização,  armazenamento  e  transporte  de  produtos  perigosos  e 
tóxicos;

XII - Propor e participar da promoção de medidas adequadas à preservação do 
patrimônio  arquitetônico,  urbanístico,  histórico,  cultural,  estético,  arqueológico, 
paleontológico, espeleológico e paisagístico do Município;
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XIII - Autorizar, sem prejuízo de outras licenças cabíveis, em especial a do 
Departamento Nacional de Produção Mineração, o cadastramento e a exploração de 
recursos minerais existentes em seu território;

XIV - Acompanhar  e  fornecer  instruções  para  análise  dos  estudos  de 
impacto ambiental local e análises de risco, realizados pela autoridade competente 
de acordo com a atividades que vier a se instalar no município;

XV - Conceder  licença  ambiental  para  a  implantação  e  operação  das 
atividades  sócio-econômicas  utilizadoras  de  recursos  ambientais  e/ou  efetiva  ou 
potencialmente poluidoras;

XVI - Implantar  sistema  de  documentação  e  informática,  bem como  os 
serviços de estatística, cartografia básica e temática, e de editoração técnica relativa 
ao meio ambiente;

XVII - Elaborar e divulgar anualmente o Relatório de Qualidade do Meio 
Ambiente - RQMA de Glorinha;

XVIII - Exigir a análise de risco ou de estudo de impacto ambiental para o 
desenvolvimento de atividades sócio-econômicas, pesquisas, difusão e implantação 
de tecnologias que, de qualquer modo, possam degradar o meio ambiente.

§ 2º As atribuições previstas neste Artigo não excluem outras necessárias à 
proteção ambiental e serão exercidas sem prejuízo de outros órgãos ou entidades 
competentes.

CAPÍTULO II

DO USO DO SOLO

Art.  8º  Os  planos,  públicos  ou  privados,  de  uso  de  recursos  naturais  do 
Município de Glorinha,  bem como os de uso, ocupação e parcelamento do solo, 
devem respeitar as necessidades do equilíbrio ecológico e as diretrizes e normas de 
proteção ambiental.

Parágrafo único. No caso de utilização de recursos naturais como pedreiras e 
saibreiras,  a  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  Indústria,  Comércio  e  Meio 
Ambiente,  com base em laudo geotécnico, poderá exigir um depósito prévio, com o 
objetivo de garantir a recuperação das áreas exploradas, conforme regulamentação 
em Decreto.

Art. 9º.   Na análise de projetos de uso, ocupação e parcelamento do solo, a 
Secretaria Municipal  de Agricultura,  Indústria,  Comércio e Meio Ambiente e a de 
Administração  e  Planejamento,  no  âmbito  de  suas  competências,  deverão 
manifestar-se, dentre outros, necessariamente sobre os seguintes aspectos:

I - Usos propostos, densidade de ocupação, desempenho de assentamento 
e acessibilidade;

II - Reserva  de  áreas  verdes  e  de  proteção  de  interesses  arquitetônicos, 
urbanísticos,  paisagísticos,  do  patrimônio  cultural,  histórico,  arqueológico, 
paleontológico, espeleológico e ecológico do Município;

III - Utilização de áreas com declividade igual ou superior a 30 % (trinta por 
cento), bem como de terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações;
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IV - Saneamento de áreas arrendadas com material nocivo a saúde;

V - Proteção  do  solo  onde  o  nível  de  poluição  local  impeça  condições 
sanitárias mínimas;

VI - Proteção do solo, da fauna, da cobertura vegetal e das águas superficiais, 
subterrâneas, fluentes, emergentes e reservadas;

VII - Sistema de abastecimento de água;

VIII - Coleta, tratamento e disposição final de esgoto e resíduos sólidos;

IX - Viabilidade geotécnica.

Art.  10. Os projetos de parcelamento do solo deverão estar aprovados pela 
Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  Indústria,  Comércio  e  Meio  Ambiente  e  de 
Administração e Planejamento, para efeitos de instalação e ligação de serviços de 
utilidade pública, bem como para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

§ 1º O registro no Cartório de Registro de Imóveis só poderá ser realizado após 
apreciação,  pelo Conselho Municipal  de Defesa do Meio Ambiente,  dos recursos 
interpostos contra as decisões das Secretarias Municipais de Agricultura, Indústria, 
Comércio e Meio Ambiente e de Administração e Planejamento, os quais deverão 
ser definitivamente julgados  no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data 
de sua interposição.

§ 2º As atribuições previstas neste Artigo não excluem outras necessárias a 
aprovação dos projetos de parcelamento do solo e serão exercidas sem prejuízo das 
de outros órgãos ou entidades competentes.

CAPÍTULO III

DO CONTROLE DA POLUIÇÃO

Art.  11. É vedado o lançamento no meio ambiente de quaisquer formas de 
matéria, energia, substância ou mistura de substância, em qualquer estado físico, 
prejudiciais ao ar atmosférico, às águas, à fauna e a flora, ou que possam torná-lo:

I – Impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;

II – Inconveniente, inoportuno ou incômodo ao bem-estar público;

III  –  Danoso  aos  materiais,  prejudicial  ao  uso,  gozo  e  segurança  da 
propriedade, bem como ao funcionamento normal das atividades da coletividade.

Parágrafo  único.  O  ponto  de  lançamento  em  cursos  hídricos,  de  qualquer 
efluente  originário  de  atividade  utilizadora  de  recursos  ambientais,  será 
obrigatoriamente situado a montante de captação de água, do mesmo corpo d'água 
utilizado pelo agente de lançamento.

Art.  12. Fica  sob  o  controle  e  fiscalização  da  Secretaria  Municipal  de 
Agricultura,  Indústria,  Comércio  e  Meio  Ambiente  as  atividades  industriais, 
comerciais,  de  prestação  de  serviços  e  outras  fontes  de  qualquer  natureza  que 
produzam  ou  possam  produzir  alterações  adversas  às  características  do  Meio 
Ambiente.

Art.  13. Caberá à Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e 
Meio Ambiente determinar a realização do estudo prévio de análise de risco ou de 

9/27



impacto ambiental para a instalação e operação de atividade que, de qualquer modo 
possa degradar o meio ambiente.

Art.  14. A  construção,  instalação,  ampliação  e  funcionamento  de 
estabelecimentos  e  atividades  utilizadoras  de  recursos  ambientais,  considerados 
efetivos ou potencialmente poluidores, bem como os empreendimentos capazes, sob 
qualquer  forma,  de  causar  degradação  ambiental,  dependerão  de  prévio 
licenciamento da Secretaria  Municipal  de Agricultura,  Indústria,  Comércio  e Meio 
Ambiente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§  1º  Enquadram-se  nas  atividades  referidas  no  caput todos  os 
empreendimentos e atividades consideradas como de impacto ambiental local por 
Resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA, em especial as 
listadas  na  Resolução  nº  102/2005,  já  alterada  pelas  Resoluções  nº  110/2005, 
111/2005, 168/2007 e 232/2010, e as que lhe sucederem.

§ 2º Lei Municipal ou Resoluções do Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente podem também sujeitar outras atividades, inequivocadamente de impacto 
local, ao licenciamento ambiental.

Art.  15. Os  estabelecimentos  e  todos  os  responsáveis  pelas  atividades 
previstas no artigo anterior são obrigados a implantar sistemas de tratamento de 
efluentes e promover todas as demais medidas necessárias para prevenir ou corrigir 
os inconvenientes e danos decorrentes da poluição.

Parágrafo único. Todos os resultados das atividades de auto-monitoramento 
deverão ser comunicados a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio 
e Meio Ambiente, conforme cronograma estabelecido por ocasião da concessão da 
licença.

Art. 16. No exercício do controle a que se referem os Artigos 12 e 14 desta lei, 
a Secretaria Municipal  de Agricultura,  Indústria,  Comércio e Meio Ambiente, sem 
prejuízos de outras medidas, expedirá as seguintes licenças ambientais:

I - Licença  Prévia  (LP):  na  fase  preliminar  de  planejamento  do 
empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando 
sua viabilidade ambiental, e contendo requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas etapas de implementação;

II - Licença de Instalação (LI): autorizando o início da implantação, de acordo 
com as especificações constantes do projeto aprovado,  incluindo as medidas de 
controle ambiental e demais condicionantes para a operação;

III - Licença de Operação (LO): autorizando, após as verificações necessárias, 
o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle 
de poluição, de acordo com o previsto na Licença Prévia (LP) e de Instalação (LI).

IV - Licença Única (LU): autorizando a localização, implantação e operação de 
empreendimentos,  atividades,  projetos,  pesquisas  e/ou  serviços  de  caráter 
temporário,  e  obras  que  não  caracterizem instalações  permanentes,  mediante  a 
verificação e observância da viabilidade ambiental, por meio dos requisitos básicos e 
condicionantes mínimos que seriam exigidos para a concessão da LP, LI e LO. 

§  1º  A  Licença  Prévia  (LP)  não  será  concedida  quando  a  atividade  for 
desconforme com os planos federal, estadual e municipal de uso e ocupação do 
solo, ou quando em virtude de suas repercussões ambientais, seja incompatível com 
os usos e características ambientais do local proposto ou suas adjacências.
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§ 2º A Licença de Instalação (LI) deverá ser requerida no prazo de até 01 (um) 
ano, a contar da data da expedição da Licença Prévia (LP), sob pena de caducidade 
desta.

§3º O prazo de validade das licenças seguirá os parâmetros estabelecidos pela 
Resolução CONSEMA n° 038/2003, ou a que vier a lhe suceder.

§ 4º No interesse da política do Meio Ambiente, as Secretarias Municipais de 
Agricultura,  Indústria,  Comércio  e  Meio  Ambiente  e  de  Administração  e 
Planejamento, durante a vigência das licenças de que trata este artigo, exercerão a 
fiscalização ambiental  e poderão determinar a realização de auditorias técnicas dos 
empreendimentos.

Art. 17. As atividades referidas nos Artigos 12 e 14, já existentes na data de 
publicação desta Lei, e ainda não licenciadas, deverão  providenciar o seu registro 
junto a Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, no 
prazo de até  01 (um) ano, para fins de obtenção da Licença de Operação.

Art. 18. Perderá o incentivo fiscal concedido pelo poder público municipal, a 
empresa  instalada  no  território  municipal,  que  for  autuada  pelo  órgão  ambiental  
competente, por lançar no meio ambiente qualquer tipo de poluição, em desacordo 
com as condicionantes das licenças ambientais, mesmo que o benefício tenha sido 
concedido antes da promulgação desta lei.

Parágrafo único. Só será concedido incentivo fiscal à empresa utilizadora de 
recursos  ambientais  e/ou  potencial  ou  efetivamente  poluidoras,  que  apresentem, 
anualmente, Programa de Gestão Ambiental, às suas expensas, com planejamento 
das ações de controle de poluição e utilização de recursos ambientais, elaborado por 
profissional  responsável  técnico,  com  emissão  de  Anotação  ou  Termo  de 
Responsabilidade  Técnica  (ART),  registrado  junto  ao  Conselho  Profissional 
competente,  sem  prejuízo  das  demais  exigências  decorrentes  das  licenças 
ambientais.

CAPÍTULO IV

DO SANEAMENTO BÁSICO E DOMICILIAR

Art.19. A promoção de medidas de saneamento básico e domiciliar residencial, 
comercial e industrial, essenciais à proteção do meio ambiente, constitui obrigação 
do  Poder  Público,  da  coletividade  e  do  indivíduo  que,  para  tanto,  no  uso  da 
propriedade, no manejo dos meios de produção e no exercício de atividades, ficam 
adstritos a cumprir  determinações legais e regulamentares e as recomendações, 
vedações e interdições ditadas pelas autoridades ambientais,  sanitárias  e outras 
competentes.

Art. 20. Os serviços de saneamento básico, tais como os de abastecimento de 
água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza 
urbana,  coleta,  tratamento  e  disposição  final  de  resíduos  sólidos,  operados  por 
órgãos e entidades de qualquer natureza, estão sujeitos ao controle da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, sem prejuízo daquele 
exercido por outros órgãos competentes, devendo observar o disposto nesta Lei, seu 
regulamento e normas técnicas.

Parágrafo único. A construção, reforma, ampliação e operação de sistema de 
saneamento básico dependem de prévia aprovação dos respectivos  projetos, pelas 
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Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  Indústria,  Comércio  e  Meio  Ambiente  e  de 
Administração e Planejamento.

Art.  21.  É  obrigação  do  proprietário  do  imóvel  a  execução  de  adequadas 
instalações  domiciliares  de  abastecimento,  armazenamento,  distribuição  e 
esgotamento de água, cabendo ao usuário do imóvel a necessária conservação.

Art.  22. Os  esgotos  sanitários  deverão  ser  coletados,  tratados  e  receber 
destinação adequada, de forma a se evitar contaminação de qualquer natureza.

Art. 23. No Município serão instalados, pelo Poder Público, diretamente ou sob 
regime de concessão, rede coletora, estações elevatórias, estações de tratamento e 
emissários de efluentes de esgotos sanitários.

Art.  24. É obrigatória  a  existência de instalações sanitárias adequadas nas 
edificações  e sua ligação à rede pública coletora.

Parágrafo  único.  Quando não existir  rede coletora  de esgotos,  as  medidas 
adequadas  ficam  sujeitas  a  aprovação  da  Secretaria  Municipal  de  Agricultura, 
Indústria,  Comércio  e  Meio  Ambiente,  sem  prejuízo  da  de  outros  órgãos,  que 
fiscalizará a sua execução e manutenção, sendo vedado o lançamento de esgotos 
‘in natura’ a céu aberto ou na rede pluvial.

Art. 25. A coleta, o tratamento e a disposição final do lixo domiciliar, processar-
se-ão em condições que não tragam  malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem-
estar público ou ao meio ambiente.

§ 1º Fica expressamente proibido:

I - A  deposição  indiscriminada  de  resíduos  em  locais  inapropriados,  em 
áreas urbanas ou rurais;

II - A incineração e a disposição final de  resíduos a céu aberto;

III - A  utilização  de  resíduos  “in  natura”  para  alimentação  de  animais  e 
adubação orgânica;

IV - O lançamento de resíduos em águas de superfície, sistemas de 
drenagem de águas pluviais, açudes, lagoas, arroios, córregos, poços, cacimbas e 
áreas erodidas.

§ 2º Os resíduos sólidos portadores de agentes patogênicos, inclusive os de 
serviços de saúde (hospitalares, de Postos, Unidades e Casas de Saúde, Clínicas 
Médicas, Odontológicas, laboratoriais e farmacológicos), assim como alimentos ou 
produtos contaminados,  de uso humano ou animal,  deverão ser  adequadamente 
acondicionados  e  conduzidos  por  transporte  especial,  nas  condições  conjuntas 
estabelecidas  pelas  Secretarias  Municipais  de  Agricultura,  Indústria,  Comércio  e 
Meio Ambiente e de Saúde, podendo ser incinerados no local da deposição final,  
desde que atendidas as especificações determinadas pela legislação vigente federal 
e estadual e da Vigilância em Saúde do Município.

§  3º  A  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  Indústria,  Comércio  e  Meio 
Ambiente estabelecerá as zonas onde o recolhimento dos resíduos sólidos deverá 
ser efetuado a nível domiciliar, via coleta seletiva.

CAPÍTULO V
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DOS RESÍDUOS TÓXICOS OU PERIGOSOS

Art.  26. Aquele  que  utiliza  substâncias,  produtos,  objetos  ou  resíduos 
considerados tóxicos, radiológicos ou perigosos, deve tomar precauções para que 
não apresentem  perigo e não afetem  o meio ambiente e a saúde da coletividade, 
de acordo com a legislação em vigor.

§  1º  Os  resíduos  tóxicos,  radiológicos  ou  perigosos  devem ser  reciclados, 
neutralizados ou eliminados de acordo com as condições técnicas estabelecidas, 
conjuntamente, pelas Secretarias Municipais de Agricultura, Indústria, Comércio e 
Meio Ambiente e de Saúde, observada a legislação federal sobre a matéria. 

§  2º  O  Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  observada  a 
legislação  federal  e  estadual  competente, recomendará  normas  técnicas  de 
armazenamento,  transporte  e  manipulação,  organizará  as  listas  de  substâncias, 
produtos, objetos, resíduos tóxicos, radiológicos, perigosos ou proibidos de uso ou 
trânsito  pelo  Município  e  proporá  instruções  para  a  reciclagem,  neutralização, 
eliminação e coleta dos mesmos.

§ 3º Os veículos transportando combustíveis, explosivos ou cargas tóxicas, até 
a sua descarga e, no caso de veículos e equipamentos tanques, até a lavagem e 
completa  descontaminação,  só  poderão  permanecer  estacionados  em  áreas 
previamente determinadas pelas autoridades competentes.

CAPÍTULO VI

DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DAS EDIFICAÇÕES

Art.  27. As  edificações,  públicas  ou  particulares,  deverão  dispor  de 
equipamentos e utensílios contendo os requisitos sanitários, de higiene e segurança 
mínimos, indispensáveis à proteção da saúde e do bem-estar da coletividade, com 
atenção especial aos portadores de necessidades especiais, a serem estabelecidos 
no regulamento desta Lei,  em consonância com a legislação federal,  estadual  e 
municipal.

Art.  28. A  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  Indústria,  Comércio  e  Meio 
Ambiente,  conjuntamente  com  a  Secretaria  Municipal  de  Administração  e 
Planejamento,  fixará,  para  a  aprovação  de  projetos  de  edificações,  públicas  e 
privadas,  normas  objetivando  a  economia  de  energia  elétrica  para  climatização, 
iluminação e aquecimento, e a minimização do consumo e o reaproveitamento de 
água.   

Parágrafo único. Também serão estabelecidas, pela Secretaria Municipal  de 
Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, a percentagem de área verde e os 
critérios de paisagismo a serem observados nos projetos de edificações.

Art.  29.  Sem  prejuízo  de  outras  licenças  exigidas  na  legislação  federal  e 
estadual em vigor, estão sujeitos à aprovação da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Indústria,  Comércio  e  Meio  Ambiente,  os  projetos  de  instalação,  execução, 
construção, reforma e ampliação de edificações destinadas à:

I - Manipulação,  industrialização,  armazenamento  e  comercialização  de 
produtos químicos, tóxicos, radiológicos e farmacêuticos;

II - Atividades que  produzam resíduos de qualquer  natureza,  que  possam 
contaminar pessoas e poluir o meio ambiente;
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III - Indústrias de qualquer natureza;

IV - Espetáculos ou diversões públicas, quando produzam resíduos.

Art.  30. Os  proprietários  e  possuidores  de  edificações  ficam  obrigados  a 
executar as obras determinadas pelas autoridades ambientais e sanitárias, visando 
ao cumprimento das normas vigentes.

Art.  31.  Os projetos especiais  considerados como os necrotérios,  locais  de 
velório  (capelas  mortuárias)  e  cemitérios,  obedecerão  às  normas  ambientais  e 
sanitárias, aprovadas pela Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e 
Meio  Ambiente,  no  que  se  refere  à  localização,  construção,  instalação  e 
funcionamento.

TÍTULO III

DOS INSTRUMENTOS

Art.  32. São  instrumentos  da  política  do  Meio  Ambiente  do  Município  de 
Glorinha:

I - O  estabelecimento  de  normas,  padrões,  critérios  e  parâmetros  de 
qualidade ambiental;

II - O zoneamento ambiental;

III - O licenciamento, a interdição e a suspensão de atividades;

IV - As  penalidades  disciplinares,  compensatórias  e  pecuniárias  ao  não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação 
ambiental;

V - O estabelecimento de incentivos fiscais para os empreendedores,  com 
vistas  ao  desenvolvimento  e  a  pesquisa  científica,  a  produção   e  instalação  de 
equipamentos,  criação,  instalação  ou  absorção  de  tecnologia,  voltados  para  o 
avanço  técnico  no  uso  e  controle  dos  recursos  naturais, e  para  a  melhoria  de 
qualidade ambiental;

VI - O  cadastro  técnico  de  atividades  potencialmente  poluidoras  e/ou 
utilizadoras de recursos ambientais;

VII - A cobrança de contribuição de melhoria ambiental;

VIII - A  cobrança  de  taxa  de  conservação  de  áreas  de  relevante 
interesse ambiental;

IX - O Relatório Anual da Qualidade Ambiental do Município;

X - A avaliação de estudos de impacto ambiental e análise de risco;

XI - A criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental 
e as de relevante interesse ecológico, dentre outras unidades de conservação;

XII - A  contribuição  sobre  a  utilização  de  recursos  ambientais  com  fins 
econômicos e a indenização por danos causados ao meio ambiente;

XIII - O Sistema Municipal de Informação Ambiental;

XIV - A  garantia  de  prestação  de  informações  relativas  ao  meio 
ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-la, quando inexistentes;
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XV - A educação ambiental formal e não-formal a ser desenvolvida de acordo 
com a Política Nacional de Educação Ambiental;

XVI - As sanções administrativas pela prática de crime ou infração 
ambiental.

TÍTULO IV

DO SISTEMA DE POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art.  33. Constitui  o  Sistema  Municipal  de  Política  do  Meio  Ambiente  de 
Glorinha, os órgãos e entidades da Administração Municipal, as entidades públicas e 
privadas  encarregadas  direta  ou  indiretamente  do  planejamento,  controle  e 
fiscalização  das  atividades  relacionadas  ao  meio  ambiente,  bem  como  da 
elaboração e aplicação das normas a ele pertinentes. 

Parágrafo único.  Os órgãos e entidades referidos no  caput,  estarão ligados 
diretamente  à  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  Indústria,  Comércio  e  Meio 
Ambiente, conforme dispõe a estrutura administrativa do município.

CAPÍTULO I

DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Art.  33. Fica criado o  Conselho Municipal  de Defesa do Meio Ambiente   - 
COMDEMA,  órgão  colegiado  permanente,  de  caráter  deliberativo  e  consultivo, 
composto de forma paritária entre representantes de entidades governamentais e da 
sociedade civil organizada, responsável pelo acompanhamento e implementação da 
Política Municipal de Meio Ambiente, no âmbito do Município de Glorinha.

Parágrafo  único.  Para  atingir  a  sua  finalidade,  poderá  o  COMDEMA, 
conjuntamente com o Poder Executivo Municipal, estabelecer diretrizes e políticas 
governamentais para o meio ambiente, e deliberar, no âmbito de sua competência, 
sobre  as  normas  e  padrões  técnicos  compatíveis  com  o  meio  ambiente 
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida da coletividade, 
visando o desenvolvimento sustentável.

Art. 34.  Ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Glorinha - 
COMDEMA compete: 

I - Estabelecer diretrizes para a política municipal do meio ambiente;

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 da área urbana;

III - Sugerir  alterações  na  legislação  municipal,  com  vistas  a  proteção 
ambiental e preservação dos recursos naturais do município;

IV - Estimular  e  acompanhar  o  inventário  dos  bens  que  constituirão  o 
patrimônio ambiental (natural, étnico e cultural) do Município;

V - Estabelecer a localização e o mapeamento das áreas críticas onde se 
encontram obras ou atividades utilizadoras de recursos ambientais,  consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras;
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VI -  Propor  e  deliberar  sobre  normas,  critérios,  padrões  e  procedimentos 
técnicos,  relativos  ao  controle  e  manutenção  da  qualidade  do  meio  ambiente, 
observadas a legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes. 

VII - Promover  e  colaborar  na  execução  de  programas  intersetoriais  de 
proteção ambiental do Município;

VIII - Fornecer   informações  e  subsídios  técnicos  relativos  ao 
conhecimento e defesa do meio ambiente, sempre que for necessário;

IX - Propor e acompanhar os programas de educação ambiental;

X - Promover e colaborar em campanhas educacionais e de conscientização 
e na execução de um programa de formação e mobilização ambiental;

XI - Manter intercâmbio com as entidades públicas e privadas de pesquisas e 
de atuação na proteção do meio ambiente;

XII - Identificar e comunicar aos órgãos ambientais competentes as agressões 
ambientais ocorridas no Município, sugerindo soluções;

XIII - Convocar audiências públicas, nos termos da legislação;

XIV - Propor  e  acompanhar  a  recuperação  dos  arroios,  córregos, 
lagoas,  açudes,  poços,  cascatas,  vertentes,  matas  ciliares e espécimes da mata 
atlântica, no âmbito do município ou da bacia hidrográfica;

XV - Proteger  o  patrimônio  histórico,  estético,  arqueológico,  paleontológico, 
espeleológico e paisagístico do Município;

XVI - Decidir,  em última instância administrativa, em grau de recurso, 
sobre  multas  e  outras  penalidades  aplicadas  pela  Secretaria  Municipal  de 
Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente;

XVII - Aprovar o plano de aplicação dos recursos do Fundo Municipal 
do Meio Ambiente;

XVIII - Analisar,   o  Relatório   Anual  da  Qualidade  Ambiental  do 
Município;

XIX - Manifestar-se  sobre  convênios  de  gestão ambiental  firmados 
entre o Município e organizações públicas e privadas;

XX - Fiscalizar o licenciamento ambiental das atividades de impacto local. 

Art. 35.  O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Glorinha – 
COMDEMA será constituído por 12 (doze) membros titulares, e seus respectivos 
suplentes, observando-se a seguinte a composição: 

I - Representantes de entidades governamentais:

a) 01 (um)  representante  da Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  Indústria, 
Comércio e Meio Ambiente;

b) 01  (um)  representante  da  Secretaria  Municipal  da  Administração  e 
Planejamento; 

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde;

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
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f) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços 
Públicos.

II - Representantes de entidades não governamentais:

a) 01 (um) representante da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de 
Glorinha;

b) 01 (um) representante da Associação de Comunitária de Mato Grande;

c) 01 (um) representante do Rotary Club Glorinha;

d) 01 (um) representante da Legião da Boa Vontade de Glorinha;

e) 01  (um)  representante  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras 
Rurais de Glorinha;

f) 01  (um)  representante  da  Associação  Cultural  e  Ambiental  Prometeu 
Acorrentado – ACAMPA.

§ 1º Os representantes dos órgãos governamentais serão de livre escolha do 
Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal,  e  os  demais  serão  nomeados  por  este, 
mediante indicação em documento escrito e assinado pelo representante legal das 
respectivas entidades nos demais casos, devendo a indicação fazer-se acompanhar 
da ata em que os associados ou diretoria deliberaram a indicação.

§ 2º Com o objetivo de assegurar o regular funcionamento do COMDEMA, se a 
entidade ou órgão injustificadamente não indicar seus representantes no prazo de 
15  dias  do  recebimento  da  solicitação  para  indicação,  será  procedida  sua 
substituição por ato do Poder Executivo Municipal.

§  3º  A Diretoria  do  Conselho Municipal  de  Defesa do Meio  Ambiente  será 
composta  por  um  Presidente,  um  Vice-Presidente,  um  Secretário  Titular  e  um 
Secretário  Suplente,  escolhidos  por  maioria  absoluta  dentre  seus  membros,  por 
escrutínio aberto ou fechado na primeira sessão plenária ordinária, especialmente 
convocada com tal finalidade. 

§ 4º Os membros do Conselho terão mandato de 02 (dois) anos, admitida a 
recondução,  sendo o  exercício  da  função de  Conselheiro  não  remunerada,  mas 
considerada como serviço público relevante.

§ 5º A instalação do Conselho e a nomeação dos Conselheiros deverá ocorrer 
no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação deste Diploma Legal.

Art.  36. Na  segunda  sessão  ordinária,  após  sua  instalação,  o  Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, observando e incluindo dispositivos dessa 
Lei, elaborará, apreciará, discutirá, votará e instituirá o seu Regimento Interno que, 
por Decreto do Poder Executivo Municipal  será homologado e publicado, devendo 
observar também o que segue:

I - O órgão de deliberação máxima do Conselho é o plenário, que reunir-se-á 
ordinariamente,  trimestralmente  e,  extraordinariamente,  quando  convocado  pelo 
presidente ou por requerimento da maioria simples de seus membros;

II -  Cada um dos membros do COMDEMA terá direito  a  um único  voto  na 
sessão plenária;

III - Deverá  ser  dada  a  garantia  de  participação  de  todos  os  conselheiros, 
oportunizando-lhes sempre que possível a palavra em igualdade de condições;

17/27



IV - Serão substituídos os membros do COMDEMA que, sem motivo justificado, 
faltarem a três reuniões consecutivas ou seis reuniões intercaladas no período de 
um ano;

V - O  conselheiro  titular  que  não  puder  comparecer  às  reuniões  deverá 
informar  comprovadamente  seu  suplente  sob  pena  de  considerar-se  como 
injustificada a falta;

VI - Os  membros do  COMDEMA serão  substituídos  mediante  solicitação da 
entidade ou autoridade responsável, observada a regularidade formal da indicação.

VII - Os conselheiros com comprovada dificuldade de locomoção contarão 
com favorecimento  do  município  para  o  deslocamento  às  reuniões  e  atividades 
relacionadas às suas funções;

VIII - As despesas com capacitação e formação de conselheiros deverão ser 
previstas no orçamento municipal e, quando legalmente autorizadas, poderão ser 
ressarcidas;

IX - Somente poderão ter assento no COMDEMA, representando entidade ou 
órgãos, pessoas que residam ou exerçam atividade regular no município.

Art. 37. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente poderá instituir, 
sempre  que  necessário,  câmaras  com  a  participação  de  três  conselheiros,  em 
diversas áreas de interesse ambiental, e ainda recorrer a técnicos e entidades de 
notória especialização em assuntos de relevante interesse ao meio ambiente local.

I - As câmaras, a serem criadas, deverão ser aprovadas em sessão ordinária 
por maioria simples;

II -A proposta deverá conter uma exposição de motivos e deverá ser subscrita 
por 03 (três) conselheiros.

Art.  38. As  sessões  do  Conselho  serão públicas  e  as  deliberações  e  atos 
administrativos do Conselho registrados em atas, com direito individual na íntegra de 
exposição e justificativa de voto pelo conselheiro.

§  1º  No  campo  externo  da  sua  atuação  a  ação  do  conselho  dar-se-á  por 
Resolução, decorrente da decisão da maioria absoluta dos seus membros e será 
subscrita pela diretoria as suas decisões nos termos que forem votados, podendo 
ser amplamente divulgado.

§  2º  As  sessões  ordinárias  do  conselho  acontecerão  mensalmente,  e  as 
extraordinárias sempre que convocadas pela Diretoria.

Art.  39. O  Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  sempre  que 
cientificado  de  possíveis  agressões  ambientais,  diligenciará  ao  Departamento 
Municipal  de  Meio  Ambiente  no  sentido  de  sua  comprovação  e  da  adoção  das 
providências necessárias.

CAPÍTULO II

DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Art.  40. Fica  criado  o  Fundo  Municipal  de  Defesa  do  Meio  Ambiente  – 
FUMDEMA, de natureza contábil especial, com a finalidade de captação, repasse e 
aplicação  dos  recursos  destinados  ao  desenvolvimento  da  política  municipal  de 
proteção ao meio ambiente.
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Art. 41. Constituirá o FUMDEMA os recursos provenientes de:

I - Dotações orçamentárias;

II - Arrecadação de taxas dos serviços de licenciamento ambiental;

III - Arrecadação de multas previstas em lei;

IV - Contribuições,  subvenções  e  auxílios  da  União,  dos  Estados  e  dos 
Municípios  e  de suas respectivas  autarquias,  empresas públicas,  sociedades  de 
economia mista e fundações;

V - Convênios,  contratos  e  acordos  celebrados  entre  o  Município  e 
instituições públicas e privadas;

VI - Doações de importâncias, valores, bens móveis e imóveis que venha a 
receber  de  pessoas  físicas  e/ou  jurídicas,  de  organismos  públicos  e  privados 
nacionais e internacionais;

VII - Rendimentos  de  qualquer  natureza  decorrente  da  aplicação  de  seu 
patrimônio;

VIII - Recursos oriundos de acordos extrajudiciais e de condenações judiciais 
de empreendimentos sediados no município e/ou que afetem o território municipal,  
decorrentes de crimes praticados contra o meio ambiente;

IX - Outros  recursos  que,  por  sua  natureza,  possam  ser  destinados  ao 
FUMDEMA.

Art.  42.  O  FUMDEMA  será  administrado  pela  Secretaria  Municipal  de 
Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, cabendo-lhe:

I - Estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o 
COMDEMA;

II - Submeter  ao  COMDEMA  o  plano  de  aplicação  dos  recursos  do 
FUMDEMA, em consonância com a Política Municipal de Meio Ambiente e com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias;

III - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do FUMDEMA;

IV - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas na 
Política  Municipal  de  Meio  Ambiente,  em  consonância  com  as  deliberações  do 
COMDEMA;

V - Firmar convênios, termos de cooperação e contratos, juntamente com o 
Prefeito, no que se refere aos recursos que serão administrados pelo FUMDEMA, 
levando  ao  COMDEMA para  conhecimento  e  apreciação  dos  projetos  do  Poder 
Executivo Municipal na área de meio ambiente; 

Art.  43. Na  administração  do  Fundo,  observar-se-ão  os  seguintes 
procedimentos:

I.   Abertura de conta única em estabelecimento oficial  de crédito,  que será 
movimentada pelo Chefe do Executivo Municipal  ou quem este designar,  e  pelo 
Secretário Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente;

II.  Registro e controle escritural das receitas e despesas.

Parágrafo  único.  Para  melhor  administrar  o  FUMDEMA,  será  nomeado um 
coordenador, preferencialmente servidor da Secretaria Municipal da Fazenda, que 
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ficará  responsável pela administração, contabilidade, controle e movimentação dos 
recursos financeiros relativos ao fundo.

Art. 44.  São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - Preparar  a  demonstração  mensal  de  receitas  e  despesas  a  serem 
encaminhadas ao Diretor de Meio Ambiente do município;

II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do FUMDEMA 
referente a empenhos, liquidação e pagamentos de despesas e aos recebimentos 
das receitas do FUMDEMA;

III - Manter,  em  coordenação  com  o  setor  de  patrimônio  da  Prefeitura 
Municipal, os controles necessários sobre bens patrimoniais lotados ao Fundo;

IV - Encaminhar à contabilidade geral do município:

a) Semestralmente, o demonstrativo de receitas e despesas;

b) Anualmente,  os  inventários  dos  bens  móveis  e  o  balanço  geral  do 
FUMDEMA

V - Firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as 
demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações 
que indiquem a situação econômica - financeira geral do FUMDEMA;

VII - Manter  os  controles  necessários  sobre  convênios  ou  contratos  de 
prestação de serviços firmados e envolvendo a gestão ambiental municipal;

VIII - Encaminhar,  trimestralmente,  ao  Coordenador  de  Meio  Ambiente  do 
Município,  relatórios  de  acompanhamento  e  avaliação  da  situação  econômico-
financeira do FUMDEMA.

Art. 45. Os recursos que compõem o FUMDEMA serão aplicados em aquisição 
de material  permanente e de consumo, convênios e capacitação de servidores e 
membros  do  COMDEMA,  e  de  outros  instrumentos  necessários  à  execução  da 
Política Municipal de Meio Ambiente.

§ 1º Parte dos recursos que compõem o FUMDEMA, no mínimo trinta por cento 
(30%), serão destinados a subvenções sociais e convênios com entidades sem fins 
lucrativos,  que  tenham  por  objeto  o  incentivo  a  projetos  de  relevante  interesse 
ambiental, selecionados, anualmente, pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente, por meio da publicação e ampla divulgação de edital.

§ 2º Todas as despesas do FUMDEMA, de material permanente e outras cujo 
vulto  ou  natureza  recomendem,  serão  procedidas  através  do  órgão  central  de 
compras da Administração Pública Municipal, segundo o processo usual de licitação, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 ou outra que vier a substituí-la.

§ 3º  Consideram-se automaticamente incorporadas ao patrimônio municipal, 
todas  as  compras  efetuadas  ou  benfeitorias  executadas  com  recursos  do 
FUMDEMA,  que  deverão  ser  cadastradas  e  etiquetadas  citando-se  a  fonte  da 
receita.

§ 4º Os saldos existentes ao término de um exercício financeiro constituirão 
parcela da receita do exercício subseqüente, até a sua integral aplicação.
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Art.  46. O  orçamento  do  Fundo  Municipal  de  Defesa  do Meio  Ambiente  – 
FUMDEMA  evidenciará  as  políticas  e  programas  de  trabalho  governamentais, 
observados os princípios da universidade e equilíbrio.

Parágrafo único. O orçamento do FUMDEMA observará, na elaboração e na 
sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente;

Art. 47. O Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente terá vigência ilimitada.

TÍTULO V

DAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS

CAPÍTULO I

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art.  48. Considera-se infração ambiental toda ação ou omissão que importe 
inobservância  dos  preceitos  desta  Lei,  seu  Regulamento,  Decretos  Municipais, 
Normas Técnicas e Resoluções do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
e outras que se destinem à promoção, recuperação e proteção da qualidade e saúde 
ambiental.

Art.  49. A  autoridade  ambiental  municipal  que  tiver  ciência  ou  notícia  da 
ocorrência  de  infração  ambiental  é  obrigada  promover  a  apuração  imediata, 
mediante processo administrativo próprio, sob pena de torna-se co-responsável.

Parágrafo único. Qualquer cidadão que tiver conhecimento da ocorrência de 
infração ambiental deverá noticiar às autoridades ambientais competentes.

Art.  50. O infrator,  pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, é 
responsável independentemente de culpa, pelo dano que causar ao meio ambiente 
e à coletividade, em razão de suas atividades poluentes.

§ 1º Considera-se causa a ação ou omissão do agente, sem a qual a infração 
não teria ocorrido.

§ 2º O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa e a quem para 
ele concorreu ou dele se beneficiou, sejam eles:

I - Diretos;

II - Gerentes,  administradores,  diretores,  promitentes  compradores  ou 
proprietários,  arrendatários,  parceiros,  desde  que  praticados  por  prepostos  ou 
subordinados e no interesse dos proponentes ou dos superiores hierárquicos;

III - Autoridades que se omitirem ou facilitarem, por consentimento ilegal, na 
prática do ato.

Art. 51. O Município aplicará como rito legal a legislação federal e estadual 
vigente no tocante a infrações e penalidades, em especial o disposto na Lei Federal 
n° 9605/98 e seu decreto regulamentar, bem como a Lei Estadual n° 11520/00, ou 
outras que lhes sucederem.

§1º Para os fins do caput, as infrações ambientais classificam-se em:

I - Leves:  aquelas  em  que  o  infrator  seja  beneficiado  por  circunstâncias 
atenuantes;

II - Graves: aquelas em que for verificada uma circunstância agravante;
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III - Muito  graves:  aquelas  em  que  forem  verificadas  duas  circunstâncias 
agravantes;

IV - Gravíssimas: aquelas em sejam verificadas a existência de três ou mais 
circunstância agravantes ou a reincidência.

§  2º  Tendo  em  vista  o  não  cumprimento  das  medidas  necessárias  à 
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação 
ambiental, ficam sujeitos os infratores às seguintes penalidades, independente da 
obrigação de reparar o dano e de outras sanções civis ou penais:

I - Advertência por escrito;

II - Multa simples ou diária;

III - Apreensão  dos  animais,  produtos  e  subprodutos  da  fauna  e  flora, 
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados 
na infração;

IV - Destruição ou Inutilização do produto;

V - Suspensão da venda, fabricação ou distribuição do produto;

VI - Embargo de obra ou atividade;

VII - Suspensão parcial ou total de atividades;

VIII - Cassação de alvará de licenciamento do estabelecimento;

IX - Interdição, parcial ou total,do estabelecimento;

X - Perda  ou  restrição  de  incentivos  e  benefícios  fiscais  concedidos  pelo 
Município.

Art.  52. Para  a  imposição  da  pena  e  da  graduação  da  pena  de  multa,  a 
autoridade ambiental observará:

I - As circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - A gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saúde 
ambiental e o meio ambiente;

III - Os  antecedentes  do  infrator  quanto  à  inobservância  das  normas 
ambientais.

§ 1º Atendido o disposto neste artigo, na fixação da multa a autoridade levará 
em conta a capacidade econômica do infrator.

§ 2º A multa poderá ser reduzida em até 90% (noventa por cento) do seu valor, 
se o infrator se comprometer, mediante Termo de Ajustamento de Conduta, a tomar 
as  medidas  necessárias  a  evitar  a  continuidade  da  ação  que  lhe  deu  origem, 
cassando-se a redução com o conseqüente pagamento integral da mesma, se essas 
medidas ou seu cronograma  não forem cumpridos.

§  3º  A  multa  será  aplicada  independentemente  das  outras  penalidades 
previstas no artigo 51 desta Lei.

Art. 53. Para fins de imposição da penalidade, são considerados:

I - Circunstâncias Atenuantes:

a) O menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;
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b) O arrependimento eficaz do infrator;

c) A  comunicação  prévia,  pelo  infrator,  do  perigo  iminente  de  degradação 
ambiental, às autoridades competentes;

d) A colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle 
ambiental;

e) Ser o infrator primário e a falta cometida de natureza leve.

II - Circunstâncias Agravantes:

a) Ser o infrator reincidente ou cometer a infração por forma contínua;

b) Ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária;

c) O infrator coagir outrem para a execução material da infração;

d) Ter  a  infração  conseqüências  danosas  à  saúde  pública  e  ao  meio 
ambiente;

e) Se, tendo conhecimento do ato lesivo à saúde pública e ao meio ambiente, 
o infrator deixar de tomar as providências de sua alçada para evitá-lo;

f) Ter o infrator agido com dolo direito ou eventual;

g) A ocorrência de efeitos sobre a propriedade alheia;

h) A infração atingir áreas de proteção legal;

i) O emprego de métodos cruéis no abate ou captura de animais.

Parágrafo  único.  Havendo  concurso  de  circunstâncias  atenuantes  e 
agravantes, a pena será aplicada em consideração à circunstância preponderante, 
entendendo-se como tal aquela que caracterize o conteúdo da vontade do autor ou 
as consequências da conduta assumida.

CAPÍTULO II

DO PROCESSO

Art.  54. As  infrações  à  legislação  ambiental  serão  apuradas  em  processo 
administrativo  próprio,  assegurado  o  direito  do  contraditório  e  da  ampla  defesa, 
iniciando  com  a  lavratura  ao  auto  de  infração,  observados  o  rito  e  prazos 
estabelecidos  nesta  Lei,  com  suplementação  da  legislação  federal  e  estadual 
vigentes, em especial a Lei Federal n° 9605/98 e seu decreto regulamentar, bem 
como a Lei Estadual n° 11520/2000, onde esta for omissa.

Art.  55. O  auto  de  infração  será  lavrado  pela  autoridade  ambiental  que  a 
houver constatado, devendo conter:

I - Nome do infrator e sua qualificação nos termos da Lei;

II - Local, data e hora da infração;

III - Descrição  da  infração  e  menção  ao  dispositivo  legal  ou  regulamentar 
transgredido;

IV - Penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que 
autoriza a sua imposição;
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V - Ciência,  pelo  autuado,  de  que  responderá  pelo  fato  em  processo 
administrativo;

VI - Assinatura  do  atuado  ou,  na  sua  ausência  ou  recusa,  de  duas 
testemunhas e do autuante;

VII - Prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de defesa e interposição de 
recursos;

VIII - Prazo para  o  recolhimento  da  multa,  quando  aplicada,  caso o  infrator 
abdique do direito de defesa;

IX - No  caso  de  aplicação  das  penalidades  de  embargo,  apreensão  e  de 
suspensão de venda do produto, do auto de infração deve constar ainda, a natureza, 
qualidade, nome e/ou marca, procedência, local onde o produto ficará depositado e 
seu fiel depositário.

Art.  56. As  omissões  ou incorreções  na  lavratura  do  auto  de infração  não 
acarretarão  nulidade  do  mesmo  quando  do  processo  constar  os  elementos 
necessários à determinação da infração e do infrator, possibilitando a sua defesa.

Art. 57. O infrator será notificado para ciência da infração:

I - Pessoalmente;

II - Pelo correio, via A.R. (Aviso de Recebimento Postal);

III - Por edital, se estiver em lugar inserto e não sabido.

§ 1º Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a exarar ciência, 
deverá  essa  circunstância  ser  mencionada  expressamente  pela  autoridade  que 
efetuou a notificação, com o visto de duas testemunhas.

§ 2º O edital constante no Inciso III deste artigo, será publicado uma única vez, 
em jornal de circulação local, considerando-se efetivada a notificação 05 (cinco) dias 
após a publicação.

Art. 58. Apresentada ou não a defesa ou impugnação, e ultimada a instrução 
do processo, será proferida decisão, notificando-se do resultado o infrator que, no 
prazo de 30 (trinta) dias de sua intimação ou da publicação do edital, poderá interpor  
recurso para o dirigente do órgão ambiental municipal.

Art. 59. Mantida a decisão condenatória, total ou parcial, no prazo de 30 (trinta) 
dias de sua ciência ou publicação, caberá recurso final para o Conselho Municipal  
de Defesa do Meio Ambiente.

Art.  60. Os  recursos  interpostos  das  decisões  não  definitivas  terão  efeitos 
suspensivos relativos  ao  pagamento  da penalidade pecuniária,  não impedindo  a 
imediata exigibilidade do cumprimento da obrigação subsistente.

Art.  61. Quando  aplicada  a  pena  de  multa,  esgotados  os  recursos 
administrativos, o infrator será notificado para efetuar o pagamento no prazo der 10 
(dez) dias, contados da data do recebimento da notificação, recolhendo o respectivo 
valor à conta do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

§ 1º O valor estipulado da pena de multa, cominado no auto da infração será 
corrigido  pelos  índices  oficiais  vigentes  por  ocasião  da  notificação  para  seu 
pagamento.
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§ 2º  A notificação para  o pagamento da multa  será feita  mediante registro 
postal  ou  por  meio  de  edital  publicado  em  jornal  de  circulação  local,  se  não 
localizado o infrator.

§  3º  O  não  recolhimento  da  multa,  dentro  do  prazo  fixado  neste  artigo, 
implicará  na  sua  inscrição  em  dívida  ativa  para  cobrança  judicial,  na  forma  da 
legislação pertinente.

Art.  62. As  infrações  às  disposições  legais  e  regulamentares  de  ordem 
ambiental prescrevem em 05 (cinco) anos.

§ 1º A prescrição interrompe-se pela notificação ou outro ato da autoridade 
competente que objetive dar ciência ao infrator da conseqüente imposição de pena.

§ 2º Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo 
pendente de decisão.

CAPÍTULO III

DOS AGENTES PÚBLICOS

Art. 63. Os agentes públicos, a serviço da vigilância e fiscalização ambiental do 
Município, são competentes para:

I - Coletar  amostras necessárias para análises técnicas e de controle  em 
todo o território municipal;

II - Proceder  as  inspeções  de  vigilância  e  fiscalização  em  atividades 
programadas como ordinárias ou extraordinárias, visitas de rotina, bem como para a 
apuração de irregularidades e infrações em qualquer turno do dia e dias da semana, 
independente de ser dia útil ou não, de acordo com escala da jornada de tarefas 
definidas pela gerência;

III - Verificar  a  observância  e  manter-se  atualizado  ao  cumprimento  das 
normas e padrões ambientais,  vigentes nos três níveis  federativos do país,  com 
ênfase para a legislação municipal;

IV - Lavrar  autos  de  infração,  intimar  e  notificar  pessoalmente,  relatar  e 
comparecer para testemunhar fatos de competência assistidos ou constatados no 
exercício de sua função perante a Polícia Civil, Militar, Ministério Público e Judiciário, 
e aplicar as penalidades cabíveis de acordo com a legislação municipal;

V - Praticar todos os atos administrativos internos e externos, necessários ao 
bom desempenho da vigilância e fiscalização ambiental no Município de Glorinha.

§  1º  No  exercício  da  ação  fiscalizada,  os  agentes  terão  livre  acesso,  em 
qualquer dia e hora, mediante as formalidades legais,  à todas as edificações ou 
locais sujeitos, ao regime desta Lei, não se lhes podendo negar informações, vistas 
a projetos, instalações, dependências ou produtos sob inspeção.

§  2º  Nos  casos  de  embargo  à  ação  fiscalizada,  o  agente  solicitará  a 
intervenção  policial  para  a  execução  da  medida  ordenada,  sem  prejuízo  da 
aplicação das penalidades cabíveis.

Art. 64. Os agentes públicos de fiscalização a serviço da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, representantes do poder de 
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polícia ambiental, deverão ter qualificação específica, exigindo-se sua admissão via 
concurso público de provas ou de provas e títulos.

Parágrafo  único.  Os  demais  agentes  técnicos  imbuídos  das  atividades  de 
análise e aprovação de projetos relativos ao licenciamento ambiental, poderão ser 
concursados ou terceirizados pelo poder público municipal.

TÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES E FINAIS

Art. 65. A Procuradoria Geral do Município atuará na tutela ambiental, defesa 
dos interesses difusos e do patrimônio histórico, cultural, paisagístico, arquitetônico, 
e  urbanístico,  como forma de apoio  técnico  jurídico  à implantação dos objetivos 
desta Lei e demais normas ambientais vigentes.

Art.  66. O  Município  poderá  conceder  ou  repassar  auxílio  financeiro  a 
instituições públicas ou privadas, sem fins lucrativos, para a execução de serviços de 
relevante interesse ambiental,  desde que aprovados pelo Conselho Municipal  de 
Defesa do Meio Ambiente.

Art.  67. Serão  instituídos  pelo  Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Meio 
Ambiente o “Prêmio Pesquisa” para gratificar inventores e introdutores de inovações 
tecnológicas  que visem proteger  o  meio  ambiente,  e  o  “Diploma de  Protetor  da 
Natureza’’  àqueles  que  se  destacarem,  de  qualquer  forma,  em defesa  do  meio 
ambiente e da ecologia local. 

Art.  68. Sem  prejuízo  do  que  dispõe  a  Lei,  a  Educação  Ambiental  será 
promovida junto  à  comunidade,  formalmente na rede municipal  de  ensino,  pelos 
meios  de  comunicação,  e  através  de  atividades  propostas  conjuntamente   pela 
Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente, Secretaria 
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.  

Art. 69. Fica instituída a “Semana do Meio Ambiente”, que será comemorada 
obrigatoriamente nas escolas, creches e demais estabelecimentos públicos, através 
de programações educativas e campanhas junto à comunidade, na primeira semana 
do mês de junho de cada ano.

Art. 70. Fica eleita a Figueira (do gênero Ficus, família Moraceae) como árvore 
símbolo  do  Município  de  Glorinha  e  o  Poder  Público  incentivará  e  orientará 
tecnicamente o seu plantio, em áreas públicas e privadas, bem como tomará todas 
as providências para a sua preservação.

Art.  71. Fica  autorizada  a  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  Indústria, 
Comércio  e  Meio  Ambiente  a  expedir  as  normas  técnicas,  padrões  e  critérios 
aprovados  pelo  Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  destinados  a 
complementar esta Lei e seu Regulamento.

Art. 72.  Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios de cooperação 
técnica e científica, com instituições públicas ou privadas a fim de dar cumprimento 
ao que dispõe este Diploma Legal.

Art. 73. As despesas necessárias ao cumprimento da presente Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 74. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 75. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal  
nº 1.162/2009.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE GLORINHA  –  RS,  em 30  de  dezembro  de 
2010.

.

RENATO RAUPP RIBEIRO
Prefeito Municipal

LAURO OLIVEIRA DA SILVA
Sec. Mun. de Agricultura, Indústria, 

Comércio e Meio Ambiente

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
              

              Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento
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