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Art l' Ficam regulamentadas as coÍnpetências da Diretoria de Meio
Ambi€nte, que tem por übjetivos formular, implernentaÍ e Çüordenar a
exÊÉr4ào da Política Municipal do Meio Arnbiente, voltada ao
desenvolvimento sustentár,el, *o à*bito do tenitório municipal.

§ Io A Diretoria d* Meio Ambiente está subordinada à Secretaria
*fuicipat de Infraestrutura e übras.

§ r Equivalem-se a Diretaria de Meio Ambiente, pêrâ os fins desta tei, as
ryufuies expressões: DMA, IIMÂNM ou IIMAPMN.

AÍt 20 São competências da IIMANM:

I - o licenciamento, conkole, monitoramento e fiscalização de todas as
aiyidades" empreendimentos e processos consideradós, efetiva ou
pfficialmente poluidores, bem como daqueles capaucs de üausar
dryadaçao ou alteração signifiçativa do meio ambientà, nos termos das
nonnas ambientais vigentes;

tr - a implmtação, administração, manutenção, preservaçâo, recuperação,
ryervtao e fiscalização da arborização urbana, unidade* d* *onrãrvação,
áreas verdes e demais recursos naturais;

Itr- prryor nonnas, critérios e padrões municipais relativos ao controle, ao
mmitoramento, à preservaçâo e melhoria da qúalidade do rneio ambiente;
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lV- desenvolver e executar projetos e atividades de proteção ambiental,
relrivas às rfoeas de preservaçâc, consorvação e recuperaçâo dos recursos
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V - a promoção, a difusão e a conscientização pública para a proteção do
meio ambiente, criando instrumentos, programas e projetos de Educação
Ambiental, como processo permanente, integrado e multidisciplinar, com
yistas a assegurar que todos tenham direito ao meio ambiente
ecologicamente equilíbrado, essencial à sadia qualidade de vida;

W - a realização de estudos, pesquisas e avaliações dos impact*s
mbientais promovidos por quaisquer atividades potencialmente poluidoras
ou de degradação ambicntal;

VII - o desenvoiviment* de ações que visem à adequada destinação dcs
resíduos solidos gerados no território do munieípio;

VItr - a aplicação de penalidades aos infratores da legislação ambiental
vigente, inclusive definindo medidas compensatórias, bem çomo exigindo
medidas mitigadoras, de acordo com a legislação ambiental vigente;

D( - desenvolver direta ou conjuntamente com instituições especializadas,
pesquisas, esfudos, sistemas, monitoramentos e outras ações voltadas para
o desenvolvimento do çonheeimento científico e tecnológico na area do
meio rnbiente.

§ l" - A DMANM, Fffiê a conseÇução de seus objetivos e Íinalidade§, é

cmsiderada o órgão loçal do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, assim preconizado pela Lei Federal no 6.ç38, de 31 de agosta
& l9El - Polítiea Naeional do Meio Ambiente.

Art 3o- Para efeito de aplicação desta Lei entende-sc por compensação
mbiental como sendo a indenização devida em decorrência de atividades
poluidoras ou potencialmente poluidoras, depredadoras do meio mnbiente
ou utilizadoras de Recursos Naturais, com relevante impacto ambiental,
exscidas no Município de Nazaré da Mat4 que deverão ser deÍinidas em
inslruções normativas editadas pela DMANM e aprovadas pelo Chefe dc
Poder Executivo.

Art 40 Fica criado o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA,
regulamentado por ato do Poder Executivo, cujos recursos serão utilizados
em prol do meio ambiente sustentável, através da aplicação relacionada às

coinpetências estúelecidas no art. 2o desta Lei.

Ail. 5' A DMANM terá sua estrutura basíça e a organizaçáa dos seus
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§erviços estabelecidos por atos do Chefc d* Poder Executiyo.

ArL 6o As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por
conta das dota@es próprias do orçamento em vigor, ficando o Chefe do
Poder Executivo autorizado a efetuar as modificações que se frzerem
necessárias aCI cumprimento desta.

Art 7. A presente Lei enffa em vigor na data de sua publicação.

Gahinete do prefeito do munieípio de Nazaré da
M.tr/"E, em 16 de agosto d*Z0fi.
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