
LEI MUNICIPAL Nº 5.401/00 
 
 
Cria o Conselho Municipal do Meio 
Ambiente, e dá outras providências. 
 
 

AYLTON MAGALHÃES, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente, 

composto por 19 (dezenove) membros, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao 
Prefeito Municipal, diretrizes políticas fundamentais para o Meio Ambiente e deliberar, no 
âmbito de sua competência, sobre as normas e padrões técnicos, compatíveis com o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado à sadia qualidade de vida da coletividade. 

 
§ 1º - São membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente, um 

representante: 
 
I - da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agric., Ind. e Comércio; 

II - da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; 
III - da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
IV - da AMA de Carazinho; 
V - da 39ª Delegacia de Ensino; 

VI - do CREA; 
VII - da Associação dos Médicos Veterinários; 

VIII - dos Sindicatos de Empregados; 
IX - dos Sindicatos Patronais; 
X - da Secretaria de Estado do Meio Ambiente; 

XI - da Patrulha Ambiental da Brigada Militar; 
XII - do Grupo de Escoteiros; 
XII - dos Clubes de Serviço; 

XIV - da Universidade de Passo Fundo - UPF (Campus de Carazinho); 
XV - da Universidade Luterana do Brasil - ULBRA (Campus de Carazinho); 

XVI - da Associação dos Florestadores e Reflorestadores - ARFOR; 
XVII - da Associação dos Universitários de Carazinho - UCA; 

XVIII - da EMATER; 
XIX - da UACC - União das Associações Comunitárias de Carazinho. 

 
§ 2º - A Diretoria do Conselho Municipal do Meio Ambiente será 

composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, escolhidos dentre seus 
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membros, por votação em Assembléia Geral dos Conselheiros, os quais serão nomeados 
pelo Prefeito Municipal. 

 
§3º - Os membros do Conselho terão mandato de 2 (dois) anos, 

podendo ser reeleitos. 
 
§4º - Não havendo designação de representante para o Conselho, 

por parte das entidades mencionadas nos itens de VIII a XV do parágrafo primeiro deste 
artigo, caberá ao Prefeito Municipal indicar outros conselheiros capacitados para o 
desempenho das atribuições elencadas no artigo 2º deste diploma legal.  

 
§5º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente poderá instituir, 

sempre que necessário, Câmaras Técnicas em diversas áreas de interesse e, ainda, 
recorrer a técnicos e entidade de notória especialização em assuntos relevantes de 
interesse ambiental. 

 
§ 6º - Pelo exercício das funções de Membros do Conselho, os 

Conselheiros não serão remunerados. 
 
Art. 2º - Ao Conselho Municipal do Meio Ambiente compete: 
 

I    - manifestar- se sobre as diretrizes para a política de Meio 
Ambiente do Município de Carazinho; 

II   - manifestar- se 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 ampliação da área urbana; 

III
  

- estimular e sugerir formas de inventários dos bens que 
constituirão o patrimônio ambiental (natural, étnico e cultural) 
do município de Carazinho; 

IV
  

- propor a localização e o mapeamento das áreas críticas 
onde se encontram obras ou atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras; 

V
  

- sugerir e manifestar- se na execução de programas 
intersetoriais de proteção ambiental do Município; 

VI
  

- emitir pareceres técnicos, quando solicitados pelo Executivo 
Municipal; 

VII - exercer o papel do Comitê de Gestão de Implementação do 
Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz, e das demais 
áreas naturais protegidas no Município; 
 

VIII - decidir, em instância de recurso, sobre multas e outras 
penalidades impostas pelo Departamento do Meio Ambiente; 

IX - manifestar- se sobre o programa de aplicação dos recursos 
do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 
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  do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 
X

  
- analisar e votar, anualmente, o Relatório de Qualidade do 
Meio Ambiente de Carazinho; 

XI - estudar e propor formas e instrumentos de captação e 
aplicação de recursos para o Fundo Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente; 

XII
  

- apreciar, anualmente, as contas do Fundo Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente e emitir parecer para sua 
aprovação. 

 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 20 DE JUNHO DE 2000. 
 
 
 

AYLTON MAGALHÃES 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
 
MARIA ELIZABETH R. FENNER 

Secretária Municipal da 
Administração 
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