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LEI COMPLEMENTAR 020/2007
DE DEZEMBRO DE 2007
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Dispõe
sobre
a
alteração
da
estruturação
e
funcionamento
da
Secretaria M u n i c i p a l de Meio Ambiente
e Turismo - SEMATUR, criada como
Secretaria Municipal de Turismo e Meio
Ambiente, pela Lei Complementar n.°
011 de 24 de junho de 2003 e alterada
pela Lei Complementar n° 016/2007 que
institui o novo Código Municipal de
Meio
Ambiente
e
dá
outras
providências.

O Prefeito Municipal de São Félix do Xingu, Estado do Pará, no uso de
suas atribuições legais, na forma do Art. 90, IV, XII e XIII, da Lei Orgânica do
Município sanciona após aprovação pela Câmara Municipal a seguinte Lei
Complementar.
Art. l fl . A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo SEMATUR, é o órgão de coordenação, controle e execução da política municipal de
meio ambiente e de turismo.
Art. 2a. No que concerne a Política Ambiental, as atribuições da
SEMATUR são:
I. Participar do planejamento das políticas públicas do Município;
II. Elaborar o Plano de Ação Ambiental Integrado e a respectiva
proposta orçamentaria;
»
III. Coordenar as ações dos órgãos integrantes do Sistema
Municipal de Meio Ambiente - SMMA;
IV. Manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre
questões de interesse ambiental e para a população;
V. Implementar, por meio do Plano de Ação, as diretrizes da
política ambiental municipal;
VI. Promover e apoiar a educação ambiental;
VII. Articular-se com organismos federais, estaduais, municipais
e organizações não-governamentais - ONG's, para a execução coordenada e obtenção
de financiamentos à implantação de programas relativos à preservação, conservação e
recuperação dos recursos ambientais;
VIII. Coordenar a gestão do FMMA, nos aspectos técnicos,
administrativos e financeiros, segundo as diretrizes fixadas pelo COMAM;
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IX. Apoiar as ações das organizações da sociedade civil que
tenham a questão ambiental entre seus objetivos;
X. Propor a criação e gerenciar as unidades de conservação,
implementando os planos de manejo;
XI. Recomendar ao COMAM normas, critérios, parâmetros,
padrões, limites, índices e métodos para o uso dos recursos ambientais do Município;
XII. Licenciar a localização, a instalação, a operação e a
ampliação das obras e atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
degradadoras do meio ambiente, de impacto local, bem como determinar a realização
de estudos prévios de impacto ambiental, cuja competência seja atribuída ao Município;
XIII. Desenvolver com a participação dos órgãos e entidades do
SMMA, o zoneamento ambiental;
XIV. Fixar diretrizes ambientais para elaboração de projetos de
parcelamento do solo urbano, bem como para a instalação de atividades e
empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos;
XV. Promover as medidas administrativas e provocar a iniciativa
dos órgãos legitimados para propor medidas judiciais cabíveis para coibir, punir e
responsabilizar os agentes poluidores e degradadores do meio ambiente;
XVI. Atuar em caráter permanente, na recuperação de áreas e
recursos ambientais poluídos ou degradados;
XVII. Exercer o poder de polícia administrativa para condicionar
e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e direitos, em benefício da preservação,
conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;
XVIII. Dar apoio técnico, administrativo e financeiro ao
COMAM;

XIX. Elaborar e executar, direta ou indiretamente, projetos
ambientais de interesse do Município;
XX. Garantir a manutenção das condições ambientais nas
unidades de conservação e fragmentos florestais urbanos, sob sua responsabilidade;
XXI. Executar outras atividades correlatas atribuídas pela
administração municipal.

Art. 3«. No que concerne a Política de Turismo, as atribuições da
SEMATUR são:
I. Formular, coordenar e executar a política municipal de
turismo;
II. Formular planos e programas em sua área de competência em
articulação com a PARATUR;
III. Propor o calendário oficial de eventos turísticos do
Município,
IV. Planejar, promover e avaliar o desenvolvimento do turismo
no Município;
V. Promover e divulgar os produtos turísticos do Município;
VI. Celebrar contratos, convénios, acordos, ajustes e outros
instrumentos com entidade de direito público e privado,
nacionais e estrangeiras, para a realização de seus objetivos;
V
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VII.
Propor normas relacionadas ao estímulo e
desenvolvimento do turismo, no âmbito de sua competência;
VIII. Exercer outras atividades correlatas.

ao

Art. 4a. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo tem a
seguinte estrutura orgânica:
I. Nivel de Direcão Superior e Atuação Colegiada
a Secretário de Municipal de Meio Ambiente e Turismo;
b. Conselho Municipal de Meio Ambiente;
c. Conselho Municipal de Turismo;
II. Nível de Assessoramento Superior
a. Gabinete do Secretário;
III. Nível de Gerência Superior
a. Diretoria de Meio Ambiente;
b. Diretoria de Turismo;
IV. Nível de Atuação Programática e Operacional
a. Coordenadoria de Controle Ambiental;
b. Coordenadoria de Proteção Ambiental;
c. Coordenadoria de Educação Ambiental,
Parágrafo Único. O organograma contendo a composição
organizacional dessa Secretaria, encontra-se anexo a esta Lei.
Art. 5fi. Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente compete.
a. Propor e formular diretrizes da Política Municipal de Meio
Ambiente;
b. Deliberar e fiscalizar a aplicação dos recursos oriundos do
Fundo Municipal de Meio Ambiente;
c. Propor e aprovar a criação de Unidades de Conservação
Municipais - UC's Municipais;
d. . Estabelecer normas e critérios para o licenciamento de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
e. Comunicar agressões ambientais ocorridas no município,
diligenciado no sentido de sua apuração e acompanhamento junto aos órgãos
competentes, as medidas cabíveis, e contribuindo, em caso de emergência, para a
mobilização da comunidade;
f. Deliberar em última instância administrativa, o julgamento de
sanções emitidas pelo Poder Público Municipal;
g. Estimular a integração com os órgãos ambientais estaduais,
federais, de outros municípios e entidades ambientalistas estaduais, nacionais e
internacionais;
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h. Estimular a participação da comunidade no processo
preservação, conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental;
i. Propor e participar da elaboração de campanhas educativas
relativas à preservação do meio ambiente;
j. Elaborar seu regimento interno e submetê-lo a homologação do
Prefeito;
Art. 6a Ao Conselho de Turismo compete:
a Orientar, promover e emitir as diretrizes básicas a serem
obedecidas na política municipal de turismo;
b. Estudar e propor à administração municipal medidas de
expansão e amparo ao turismo, em colaboração ao órgão e entidades ou instituições
oficiais especializadas;
c. Opinar na esfera do Poder Executivo, sempre que solicitado, à
consultas efetuadas pela Câmara Municipal relativas a anteprojetos e/ou projetos de lei
que se relacionem com turismo;
d. analisar o mercado turístico, definindo empreendimentos e
ações prioritários a serem estimulados e desenvolvidos;
e. Fomentar, direta ou indiretamente, as iniciativas, planos,
programas e projetos que visem o desenvolvimento do turismo, coordenando a
execução de projetos considerados de interesse municipal;
f. Estimular as iniciativas públicas e privadas, tendentes a
desenvolver o turismo no Município;
g. Estimular e fomentar a ampliação, reforma e melhoria da
qualidade de infra-estrutura turística municipal;
h. Conceder prémios e outros incentivos ao turismo;
i. Elaborar seu regimento interno e submetê-lo a homologação do
Prefeito;
Art. 7a. Ao Secretário de Meio Ambiente e Turismo compete:
I
Dirigir e coordenar todas as divisões administrativas e
técnicas; e representar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.
II - Coordenar a formulação e a execução de políticas,
programas e projetos voltados à implementação da Política Municipal de Meio
Ambiente e a Política Municipal de Turismo.
III
Presidir o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o
Conselho Municipal de Turismo.
IV - Integrar e presidir o Conselho Diretor do Fundo Municipal
de Meio Ambiente.
Art. 8a. As Diretorias de Meio Ambiente e a de Turismo, diretamente
subordinadas ao Secretário de Meio Ambiente e Turismo, compete assessorá-lo nos
assuntos das áreas de sua competência.
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Art. 9a. A Coordenadoria de Controle Ambiental - CCA, constituída por
funcionários administrativos, técnicos, analistas ambientais e fiscais ambientais, em
composição e número a ser fixado por decreto municipal, tem como atribuições o
monitoramento, a fiscalização e o licenciamento ambiental, conforme o os incisos IV,
XI, XII e XVII do artigo segundo desta Lei.
Art. 10. A Coordenadoria de Proteção Ambiental - CP A, constituída por
técnicos e funcionários administrativos, em composição e número a ser fixado por
decreto municipal, tem como atribuição as atividades voltadas à proteção do meio
ambiente no âmbito municipal e a implementação de ações, eventos e atividades
voltadas ao cumprimento dos incisos I, II, III, V, VI, VIII, IX, X, Xlll, XIV, XVI, XIX
e XX do artigo segundo desta Lei.
Art. 11. A criação de novos níveis orgânicos ou hierárquicos, a
transformação ou transferência de órgãos e unidades administrativas objetivando ajustálos ao funcionamento sistémico em regime de complementaridade e sem superposição e
duplicação de ações, serão regulamentadas por Decreto do Poder Executivo.
Art. 12. Ficam criados os seguintes cargos em comissão, para a
implantação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo:
I. 01 (um) Cargo de Coordenador de Educação Ambiental;
II. 01 (um) Cargo de Coordenador de Controle Ambiental;
III.O l (um) Cargo de Coordenador de Proteção Ambiental;
§ l". O salário dos coordenadores será de R$ 745,00 (setecentos e
quarenta e cinco reais).
§ 2°. As despesas oriundas dos gastos com o salário dos coordenadores
acima relacionados correrão por conta da seguinte unidade orçamentaria
18.122.0043.2.052, da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente.
§ 3°. Os cargos de Secretário e Diretores serão de provimento imediato à
aprovação e sanção desta Lei.
Art. 13. O cargo de Coordenador de Controle Ambiental será exercido
por um analista ou fiscal ambiental.
Art. 14. .A Coordenadoria de Controle Ambiental, além do coordenador,
terá os seus quadros integrados por pelo menos um analista ambiental e um fiscal
ambiental que dependerá, para provimento, de concurso público e de subsequente
treinamento, em articulação com a Secretaria Executiva de Ciência Tecnologia e Meio
Ambiente - SECTAM do Governo do Estado do Pará.
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Parágrafo Único. O Prefeito Municipal, no interesse do atendimento à
expansão das atividades de fiscalização e licenciamento promoverá a criação de novos
cargos de analista e fiscal, com provimento conforme o mesmo procedimento previsto
no parágrafo anterior.
Art. 15. A Coordenadoria de Proteção Ambiental é de livre provimento,
devendo ser preferencialmente ocupada por profissional de nível médio ou superior,
com especialização ou formação com áreas afins às suas atividades.
Art. 16. O Poder Executivo baixará os atos necessários à regulamentação
desta Lei.
Art. 17. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

DENTEAR RODRIGUES
Prefeito Municipal

