SERVIÇO PÚBLICO !IUNICIPAL

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MORADA NOVA
GÂBINETE DO PREFEITO
LEI N' 1.809, DE O1 DE JUNHO DE 2017.

Altera a Lei 1.5í0/2009 na forma que
indica e dá outras providéncias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA. Faço saber que

a

Câmara Municipal dê Morada Nova aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1" Os incisos ll e lll do art.2" da Lei n'1.510/2009, passam a vigorar
com a seguinte redâção:

I l- o percentual correspondente a 8oo/o(oitenta por cento)
valor das multas administrativas aplicadas pelo órgão
fiscalizaçáo ambiental municipal por infraçáo à legislação

do
de
de

proteçáo ambientali

lll - o percentual correspondente a 8o%(oitenta por cento) dos
valores cobrados em face dos licênciamentos e anuências
ambientais realizados pelo órgáo de fiscalizagão ambiental
municiPal;

Art. 2o Ficam acrescentados os incisos Vll e Vlll ao art. 2o da Lei

no

'1.5'10/2009:

Vll - o percentual de 2o/o do ICNIS dos rendimentos que sejâm
repassados para o l\4unicípio, em atendimento âos critérios do
IQM (indice Municipal de Oualidade do Meio Ambiente);

Vlll - o rêpasse do percentual de 1,5% dos valores arrecadados
pelo Município (setor de tributação

-

arrecadaçáo própria).

Art. 30 O caput do atl.70 da Lei no 1.51012009 passa a vigorar com

a

seguinte redação:

AÍt. 7' Fica criado o Consêlho Municipal do Meio Ambiente FMA, de caráter consultivo e deliberativo, com sedê no
Município de Morada Nova, presidido pelo Presidente do
IMAMN, têndo êm sua composiçáo representantes dos órgãos,
instituiçóes e entidades infra mencionadas e como suplentes os
representantes igualmente indicados por esses entes:

Art

40 Fica acrescentado o parágraÍo 30 ao art. 70 da Lei no 1 .510/2009:
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§ 3'As decisóes deste Conselho poderáo ser aprovadas sê
estiverem presentes, pelo menos, o númêro equivalêntê á
metade dos integrantes do colegiado.

AÍt

5" As despesas recorÍentes da execuçáo desta Lei coÍreráo à conta
do orçamento vigente do lnstituto de Meio Ambiente do município.
Art.

60 Esta Lei êntra em vigor na data de sua publicaÇáo.

Art. 7o Revogam-se as disposições êm contrário.
PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA, em 01 de junho
de 2.017

.
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