
PROJETO DE LEI N9 04/2011. 

Altera a Lei Municipal n° 060 de 

10 de setembro de 1.993, que Reorganiza a Estrutura  Politico-Administrativa do 

Município de São José do  Piaui—  Pl. 

0 Prefeito Municipal de São José do  Piaui  — PI, Sr. Ade..nar Bezerra de Sousa, no 

uso das atribuições constitucionais do seu cargo, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguir te lei: 

Artigo 1° - 0  art.  1°, Ill, 4, da Lei n2 060, de 10 de sei embro de 1.993, passa a 

ter a seguinte redação: Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e 

Meio Ambiente. 

Artigo 22 - 0  art.  15, da mencionada Lei Municipal, passa a ter a seguinte 

redação: A Secretaria Municipal de Agricultura, .Mpastecimento e Meio 

Ambiente é o órgão incumbido de desenvolver politica agrícola-pastoril em 

todo o território do municipal, competindo-lhe: pesquisas de solo; distribuição 

de sementes selecionadas; supervisicnar a produção de gêneros em grãos; 

assistir o pequeno produtor rural, além n de outras ati,idades correlatas, assim 

com as vinculadas à pecuária, tambem executar d!  'eta  e indiretamente;  a 

política ambiental do município; estudar, definir e !xpedir normas técnicas 

egais , visando a proteção ambiental do município; com-denar ações e executar 

pianos, programas, projetos e atividades de preervação e recupera0o 

ambiental; autorizar de acordo com a legislação vigente, o corte e a exploração 

racional ou quaisquer outras alterações de cobertura vegetal nativa, primitiva 

ou regenerada, no perímetro urbano ou rural; implamar e operar o sistema de 

monitoramento ambiental; autorizar „ sem prejuízo cif.. outras licenças cabíveis, 
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o cadastramento e a exploração de recursos minerai:;; acompanhar e analisar 

os estudos de impacto ambiental e análise de risco dEs atividades que venham 

a se instalar no município; avaliar as possíveis concessões de licenciamentos 

ambientais para a instalação das atividades sócio — econômicas utilizadoras de 

recursos ambientais e com potencial poluidor, dentre cutras. 

Artigo 39  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 49  - Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE  SAO JOSE  DO ,:'IAUf-PI, EM 27 DE MAIO 

DO ANO DE 2011. 

ADEMAR BEZERRA DE SOUSA 

PREFEITO MUNICIPAL 

Levado a sessão nesta data, Câmara Municipal 
de  Sao  José do  Piaui  em 2,„Der-  / 
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