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LEI N° 6.507 de 16 de julho de 2015.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - LEI N°
5.307/2009 E SUAS ALTERAÇÕES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ,
APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1°. Fica alterado o item "6", alínea "d", inciso I do artigo 7° da Lei
5,307 de 14 de setembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 7°. (...)

1-(...)

d) - Secretarias Municipais de Natureza Fim:

(...)

6. Secretaria de Meio Ambiente:

Departamento de Conservação e Fiscalização

Departamento Técnico Ambiental

Departamento de Licenciamento Ambiental

Art. 2°. Fica alterada a redação do artigo 32 da Lei 5,307 de 14 de
setembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:

Seção VI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

"Art. 32. É de competência da Secretaria de Meio Ambiente:

1_ Formular, coordenar, executar e fazer executar, a política
municipal do meio ambiente e a preservação, conservação e uso racional,
fiscalização, controle e fomento dos recursos ambientais;

/I _ Gerir, manter, preservar e conservar parques, praças, bosques e
jardins no Município;

111_ Conservar e recuperar fundos de vale e áreas
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IV - Manter os serviços de limpeza pública e destinação de resíduos

sólidos;

V - Manter e conservar o Zoológico Munícipal;

VI _ Realizar atividades voltadas à preservação e conservação

ambiental;

VII _Coordenar e executar a politica dos serviços de utilídade pública: a
limpeza urbana, os serviços de coleta de entulhos, reciclagem e disposição
final do lixo e resíduos sólidos;

VIII _ Fiscalizar e controlar os serviços de limpeza e conservação de
terrenos baldios no perímetro urbano;

IX _ Manter e conservar as estruturas físícas na região do íago

municipal;

X _Proteger e conservar as nascentes e o entorno dos rios urbanos;

XI - Gerir o Fundo Municipal do Meio Ambíente;

XII _Promover a manutenção da arborização pública, através do plantio
e replantio de mudas, da remoção de flores e folhagens, da poda de árvores,
entre outros;

XIII - Manter a infraestrutura do Aterro Sanitário;

XIV _Manter, conservar e fiscalizar áreas de ínteresse ambiental e lotes
baldios;

XV - Implementar políticas e desenvolver campanhas de educação
ambiental, visando o equilíbrio ecológico e a conscientização da população;

XVI - Fazer cumprir as leis federais, estaduais e municipais relativas ao
meio ambiente;

XVII - Estabelecer a cooperação técnica e científica com instituições
nacionais e internacionais de defesa e proteção do meio ambiente;

XVIII - Intermediar convênios, acordos, ajustes, termos de cooperação
técnica e/oLl financeira ou instrumentos congêneres, com entidades privadas
sem fins lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União,
Estados e outros Municípios;

XIX - Fiscalizar o cumprimento do Código de Posturas do Município em
conjunto com a Secretar Mun- ipal de Finanças e Secretaria Municipal del):Jento eU'banism cYf
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xx - Elaborar e desenvolver projetos ambientais para captação de
recursos junto a órgãos estaduais, federais e internacionais;

XXI - Realizar atividades de regularização e licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades de impacto local, ou seja, aqueles que se
circunscrevam aos limites do território municipal, e outras que lhes forem
delegadas pelo Estado, através de instrumentos legais e convênios,
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas
aplicáveis;

XXII - Realizar ações administrativas de licenciamento ambiental,
florestal e de fiscalização ambiental de atividades, empreendimentos e obras
que causem ou possam causar impacto ambiental na área urbana e rural do
Municipio;

XXIII - Exercer o poder de policia administrativa ambiental através de
ato administrativo, conforme legislação vigente;

XXIV- Emitir licenças, pareceres técnicos, autorizações no
licenciamento prevlo, excepcionalmente firmar termo de ajustamento de
conduta e termo de compromisso conforme legislação vigente;

XXV- Desenvolver ações de controle e vigilância destinadas a impedir o
estabelecimento ou a continuidade de atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente;

XXVI - Analisar e emitir pareceres em projetos, obras e relatórios de
impacto ambiental e de risco, de acordo com a legislação vigente;

XXVII - Propor padrões, especificações e normas para a proteção
ambiental no âmbito municipal, bem como de medidas destinadas a promover
a recuperaçãolcorreção quando identificado dano ambiental, no âmbito
municipal de acordo com legislação vigente;

XXVIII - Desenvolver ações integradas com outras Secretarias
Municipais;

XXIX - Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;

XXX - Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;

XXXI- Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no
âmbito da Secretaria;

XXXII - Zelar pelo patrimõnio alocado na unidade, comunicando o órgão
responsável sobre eventuais alterações.jj Art. 3', F;" ,1I",d" ced,çãO:O "JJ 33 d' Le; ',5,
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GRUPO
OCUPACIONAL

ANEXO /11 DA LEI 5.307/2009 - QUADRO DE VAGAS

CARGO

setembro de 2009, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 33. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, além do Gabinete do
Secretário, compõe-se das seguintes unidades de serviços, diretamente
subordinadas ao respectivo titular:

1_ Departamento de Conservação e Fiscalização;

11- Departamento Técnico Ambiental;

/11_ Departamento de Licenciamento Ambiental. "

Art. 4°. A subordinação hierárquica define-se também nas disposições
sobre a competência de cada órgão componente, bem como na posição constante
nos organogramas que integram o Anexo I da Lei 5.307 de 14 de setembro de 2009,
que fica alterado por esta Lei no que tange a Secretaria de Meio Ambiente, conforme
anexo dessa lei.

Art. 5°. Fica alterado o Anexo II - Estrutura de Cargos e Anexo 111 -
Quadro de Vagas da Lei nO. 5.307 de 14 de Setembro de 2009, acrescentando as
vagas dos cargos de Diretor de Departamento e Gerente de Divisão, conforme
segue:

ACRÉSC. VAGASVAGAS

37 38CARGOS EM DIRETOR DE
COMISSÃO _GCC DEPARTAMENTO

~G~E~R~E~N~T=E~D~E~D~/~V~/S~A~O~--~7=2~~----=2---r--~~~-1

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7°. Ficam revogadas as disposições em contrário em especial a Lei
Municipal nO.5.861/2011.

Gabinete do Prefeito Municipal
Cascavel, 16 de julho de 2015.
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