
ESTADO DO MARANRAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

GABDITE DO PE.EEflTO 

DECRETO N.° 033, DE 07 DE OUTUBRO DE 2010. 

Altera a redação do Decreto Municipal n 03112003 
que dispöe sobre a regularnentaçäo, con;posição e 
fun cionamento do conse/ho Municipal do Meio 
4mbiente/COMMAM, e cM outras pro vidê r:c/as. 

o PREFEITO MUNICIPAL DE ).MPERATRIZ, ESTADO DO I CANH" SEBASTIAQ 
TORRES MADEIRA, no uso de suas atribuiçöes legat bern mo ao que 
estabelece o inciso V do art. 51 da Lei Orgânica Municipal, 

Considerando a nscessidade de dar celerjdade e eficincia nas 
deliberacôes do Conseiho Municipal do Meio Ambiente/COMMAM, e irnpulsionar o 
trâmite de suas atividades, 

DECRETA: 

Art. 10 - 0 inciso I do Art. 3 0  do Decreto Municipal n° 031/2003, bern 
corno a ailnea "a" de seu parágrafo Quarto passam a ter a seguinte redçao; 

"Art. 30 

I - 1 (urn) representante da Secretaria Municipal de Planejamento Urbt'no e Mejo 
Ambiente - SEPLUMA; 

C..) 

ç40( ... ) 

a, srornover 0 cadastrarnento das entidades ligadas a defesa do rneio embiente?' 

Art. 20  - 0 § 20  do Art. 22. do Decreto Municipal n° 031/2003 passe a 
ter a seguinte redaçâo: 

22. 	

.' 

Rua Rwl3&bosa, 201 -Cciitro CEP-65.901-440 
wv.w.imperatriz.magov.br 	 hPERM 



sS 4: 
ESTADO DO MARANHAO 

- 	PREFEITUBA MUNICIPAL DE IMPERATEXZ 
GABTh(ETE DO PREFEITO 

- As matérias origináriaS da Secretaria Executiva e pareceres d&s Cameras 
Temâticas e Comlssöes Especials serão aprovadas por maioria sirnples dos 
Conseiheiros presentes, ao passo que dependem de voto favorével, 1, 2 2/3 (dois 
terço) dos Conseiheiros presentes, a discusso e aDrovação de rzatéria não 
contida na pauta." 

Art. 30  - Ao Art. 2. do Decreto Municipal n° 031/2003 fica acrescido o 
art. 29-A corn a seguinte redaçào: 

"Art. 29-A. 0 Conseiho do Meio Ambiente poderé solicitar que fque a sue 
disposicào, permanenternente, ate 02 (dois) servidores da municipalidade, de 
acordo corn a disponibilidade do rnuruicIpio, sem prejuIzo da rern::neraçào e 
vantagens no Orgão de origem, corno forma de auxiliar no desemperno de sues 

4 atividades, sendo urn de nIvel fundamental ou medic e outro de nIvEl superior. 
- 	sendo este corn formação na area de abrangéncia do melo ambiente." 

Art. 40  - 0 prazo previsto no Art. 32. do Decreto Municipal r' 03112003 
fica prorrogado para ate 60 (sessenta) dias após a &eiçao dos r: mbros da 
Diretoria Executive do Conselbo Municipal do Meio Ambiente. 

Art. 50 - As despeses decorrentes da execuçâo deste Decre:o correräo 
por conta de dotaçöes orçarnentárias próprias. 

Art. 60 - Este Decreto Municipal entra em vigor na data da sue 
pubUcàcão, e serâ incorporada ao texto original, ticando revogadas as Jisposiçäes 
em contrârio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do. Maranhào, em 
07.de outubro de 2010, 189. 0  ano da Independência e 122. 0  da Repüica. 
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SEBASTIAO TOc&RESMADEIFA 
Prefeito Municipal 
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