
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 	 sL 
Estado de Minas Gerais 

LEI 2.096, de 30 de outubro de 2006. 

DispOe sobre a AdequaçAo da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Agricola e 

Ambiental da Prefeitura Municipal de Salinas 

- MG e dá outras Providências. 

0 Prefeito Municipal de Salinas, faço saber que a Câmara Municipal de Salinas 
no uso de suas atribuicOes legais, aprovou e eu, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte 
lei: 

Art. 10 - A estrutura orgânica básica da Prefeitura Municipal de Salinas - MG, para a 
consecuçAo das atividades de desenvolvimento ambiental de natureza local, nos termos das 
competências constitucionais e da Lei Organica do MunicIpio, é a que consta desta Lei e 
compreende: 

ADMINISTRAcAO DIRETA 

I - OrgAo Colegiado de Natureza Consultiva e Deliberativa; 
I - Conselho Municipal de Meio Ambiente; 
II - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agricola e Ambiental; 
I - Departamento de Controle, Licenciamento e Fiscalizacao; 
2 - Departamento de Desenvolvimento Ambiental; 
3 - Departamento de Servicos Urbanos e Rurais. 

Art. 2° - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agricola e Ambiental, Orgào central 
de implementacAo da PolItica Ambiental do MunicIpio, compete: 

I. planejar, coordenar, executar e controlar atividades que visem a protecAo, conservacAo 
e meihoria do meio ambiente; 

II. formular polIticas e diretrizes de desenvolvimento ambiental para o municIpio, 
observadas as peculiaridades locais; 

III. formular as normas técnicas e legais e os padrOes de protecão, conservaçAo, 
preservacAo e recuperaçAo do meio ambiente, observadas as legislacOes federal e estadual; 

IV.exercer a açAo fiscalizadora de observância das normas contidas na legislacAo 
ambiental; 

V. exercer o poder de polIcia nos casos de infraçAo da lei ambiental e de inobservância de 
norma ou padrAo estabelecido; 

VI. emitir parecer sobre os pedidos de localizaçào e funcionamento de fontes poluidoras 
e de fontes degradadoras dos recursos ambientais; 

VII.expedir Alvarás de LocalizaçAo e Funcionamento ou quaisquer outras licencas 
relacionadas as atividades de Controle Ambiental; 

VIII. formular as normas tëcnicas e legais que constituam as posturas do municIpio no 
que se refere ao saneamento e aos servicos urbanos e rurais; 

IX. planejar, coordenar, executar e atualizar o cadastramento de atividades econômicas 
poluidoras ou degradadoras do meio ambiente e de informaçOes ambientais do municIpio; 
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X. estabelecer as areas ambientais prioritárias em que o Executivo Municipal deve atuar 
para manter a qualidade do melo ambiente local; 

XI. propor a criaçAo, no municIpio, de areas de interesse para proteco ambiental; 
XII. desenvolver atividades de educaçAo ambiental e atuar na formaçAo da consciéncia 

ptThlica sobre a necessidade de proteger, meihorar e conservar o rneio ambiente; 
XIII.articular-se corn outros OrgAos e Secretarias da Prefeitura, em especial as de Obras 

PUblicas e Urbanismo, Saade e EducaçAo, para a integracào de suas atividades; 
XIV. manter intercâmbio corn entidades nacionais e estrangeiras para o desenvolvimento 

de planos, prograrnas e projetos ambientais; 
XV. promover, em conjunto corn os dernais OrgAos municipais, o controle da utilizaçAo, 

comercializaçAo, armazenagern e transporte de produtos tOxicos e/ou perigosos; 
XVI. acionar o CMMA quando necessário, e implementar as suas deliberacOes; 
XVII.subrneter a deliberaçao do CMMA as propostas de poilticas, normatizaçOes, 

procedirnentos e diretrizes definidas para o gerenciamento ambiental municipal; 
XVIII. submeter a deliberaçao do CODEMA os pareceres técnicos e jurIdicos emitidos 

pela Secretaria, referentes ao licenciarnento ambiental de atividades potencialmente poluidoras e 
degradadoras do rneio ambiente, bern corno as proposicOes de aplicacao de penalidades. 

Art. 30 - A adequacAo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agricola e 
Ambiental, será efetivada corn a execuçAo dos seguintes procedimentos: 

I. definir a estrutura organizacional e as rotinas adrninistrativas, mediante Decreto, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicacAo desta Lei; 

II. prover os respectivos cargos, corn a posse de seus titulares; 
III. dotar o OrgAo de elernentos materiais e humanos indispensáveis ao seu 

funcionarnento; 
IV. prornover o treinarnento do quadro de pessoal lotado na Secretaria. 

Art. 40  - 0 Plano de Cargos e Salários da Secretaria Municipal de Desenvolvirnento 
Agricola e Ainbiental será estabelecido em lei especIfica. 

Art. 5° - A subordinaçAo hierárquica define-se no enunciado das competências, na 
posicAo de cada órgAo na estrutura administrativa municipal e no organograma da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Agricola e Ambiental. 

Art. 60  - 0 Conselho Municipal de Desenvolvimento Agricola e Ambiental, será objeto 
de legislacao especIfica e deverá ser o forum deliberativo das açOes da Secretaria. 

Art. 7° - As despesas decorrentes do cumprimento desta Lei correräo por conta de 
dotaçOes prOprias, consignadas no orcamento municipal. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacAo, revogadas as disposicoes em 
contrário. 	 - 

Prefeitura Municipal de Salinas, 30 de outubro de 2006. 
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Prefeito Municipal 
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