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Lei n." 815, de 07 de maio de 2015.

Ementa: "Cria o Conselho Municipal de

Defesa do meio Ambiente - CoMDEMA e

da outras providencias."-

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICiPIO DE VERTENTES'

EsTADoFEDERADoDEPERNAMBUCo,nousodesuasatribtliE6esleSaisconferidaspela

Lei Or8anica Municipal de 05 de abril de 1990, e em especial com supedaneo no art 60 da

norma antedita, faz saber que a Cimara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a

seguinte Lei:

CAPiTULO I

DISPOSIC0ES GERAIS

Art 1a. Esta Lei dispae sobre os procedimentos a serem

observados pelo Municipio, com o fim de garantir a criaqao do Conselho Municipal de

DefesadomeioAmbiente-CoMDEMA,6rSaoconsultivoedeassessolamentoda

Prefeitura Municipal de Vertentes _ Estado de Pernambuco' em questdes relativas il

protetao e preservagao ambiental

ArL 2.e ' O COMDEMAtem por finalidade' no ambito do municipio:

I - colaborar nos planos e programas de expansSo e

desenvotvimentomunicipalmedianterecomendag6esreferentesaproteeeodoMeio

Ambiente;

II - estudar, definir e propor normas e procedimentos visando i

proteqeo ambiental;
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lll - promover programas intersetoriais de protegao da flora'

fauna e dos recursos naturais;

IV - promover campanhas educacionais sobre problemas relativos

a saneamento besico, poluitao das e8uas, do ar e do solo, proteqao da fauna e da flora e

tudo que diga respeito a um Meio Ambiente saudevel e ecologicamente equilibrado;

V - fornecer subsidios t6cnicos para esclarecimentos relativos i

defesa do Meio Ambiente;

Vl - promover e colaborar na execugao de um programa de

Educacao Ambiental a ser ministrado obrigatoriamente em toda a rede de ensino

municipal;

Vll - manter intercambio com as entidades piblicas e privadas de

pesquisa e de atividades ligadas i defesa do Meio Ambienter

Vllt - conhecer e prever os possiveis casos de dano ambiental que

ocorram ou possam ocorrer no Municipio, diliSenciando no sentido de sua apuragao e da

tomada das providAncias necessarias d sua responsabilizaqao

Art 3.e O COMDEMA compor-se-a de 04 (quatro) membros' a

serem nomeados pelo Prefeito Municipal, sendo um indicado pelo Poder Executivo

Municipal, um pelo Poder Legislativo Municipal, um pela Associaqao representativa dos

professores e um pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais

S 1s _ Para cada membro titular' as entidades mencionadas no

caput deste artigo indicarao um membro suplente respectivo;

S 2s - Havendo renincia ou impedimento de qualquer membro da

Comissao, assumira o respectivo suplente, que completare o mandato' nos termos deste

artigo.

Art. 4.e- O COMDEMA tera um Presidente' um Vice-Presidente' um

Secretario e um Tesoureiro, eleitos pelos seus pares para um periodo de dois anos'

Art 5 e - os membros do COMDEMA terao mandato de 02 (dois)

anos, Permitida uma reconduEao'

Art. 6.4 ' o exercicio das funt5es de membro do COMDEMA ser6

gratuito e considerado como prestaeao de seNITiI:I"t "" 
Mtl"'tipio,

…
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Art.7.q - O COMDEMA manter5 com 6rgaos da Administragao

Municipal, Estadual e Federal estreito intercambio com o objetivo de receber e fbrnecer

subsidios tdcnicos relativos e defesa do Meio Ambientei

Art.8.4 - 0 CoMDEMA manteri com 6rgeos da Administragao

Municipal, Estadual e Federal estreito intercambio com o objetivo de receber e fornecer

Art.9.e - O COMDEMA manter6 com 6rgaos da Administratao

Municipal, Estadual e Federal estreito intercambio com o objetivo de receber e fornecer

subsidros t6cnicos relativos i defesa do Meio Ambiente.

Art. 10.- O COMDEMA, sempre que informado de a96es lesivas ao

meio ambiente, diligenciarii no sentido de sua apuragao e responsabilizagao devida.

Art. 11 - Para os casos constatados de degradacao ambrental ou

perigo de degradagao ambiental, o COMDEMA encanlinhari notificaEao ao responsilvel,

relatando a ocorrencia, e alertando-o das possiveis consequencias face )s legislagdes

federal, estadual e municipal, sugerindo aos 6rgaos competentes as provid6ncias cabiveis.

Art. 12 - 0 C0MDEMA promovera a divulgaqao de conhecimentos

e providencias relativos A preservagao ambiental.

Art. 13 - Sera procedida a educatao ambiental no municipio de

modo transversal, incentivando a preservaCao do meio ambiente.

Art. 14 - No prazo meximo de 30 (trinta) dias ap6s sua instalacao

o C0MDEMA elaborari seu Regimento lnterno, que devera ser homologado por Decreto do

Prefeito Municipal.

CEP 55 770-000-「 one 31 3734 1156

m vigor na data de sua publica9ao

inete do PreFeito,07 de malo de 2015

―CNP110 296 887/0001-60
3

Art. 15 - Esta Leientr
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