
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº 170/2014

INSTITUI  CONTROLE  SOCIAL  À  POLÍTICA  E  AO  PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO,  no  uso  de suas
atribuições legais,  de acordo com o inciso VIII  do art.  110 da Lei
Orgânica Municipal e CONSIDERANDO o disposto no art. 13-A da
Lei Municipal nº 5.052/2013, na redação que lhe deu a Lei Municipal
nº  5.103/2014;  CONSIDERANDO o disposto  nos  artigos  30,  I  da
Constituição da República Federativa do Brasil;  CONSIDERANDO
os preceitos  de  Planejamento  e  Organização;  CONSIDERANDO o
que  dispõe  os  artigos  47  da  Lei  Federal  11.445/2007;
CONSIDERANDO o  Decreto  Federal  n.  7217/2010,  alterado  pelo
Decreto Federal  n. 8.211/2014; D E C R E T A
Art.  1º  –  Fica  instituído  o  controle  social  à  política  e  ao  plano
municipal  de  saneamento  básico,  que  será  exercido  pelo  Conselho
Municipal  de  Desenvolvimento  Integrado,  sob  a  coordenação  da
Secretaria Municipal de Planejamento.
Art.  2º  –  No  exercício  do  controle  social   à  política  e  ao  plano
municipal  de  saneamento  básico,  caberá  ao  CMDI  a  adoção  de
mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações,
representações técnicas e participações nos processos de formulação
de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços
públicos de saneamento básico.
Parágrafo  único  -  Os  representantes  do  Conselho  Municipal  de
Desenvolvimento Integrado são os constantes da Portaria 1.768/2011.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LEI N° 5.106  DE 29  DE DEZEMBRO DE 2014
(Do Vereador Wilson Pedro Lill)

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO
AO REFLORESTAMENTO, COMO FORMA DE CONSERVAÇÃO
DO MEIO  AMBIENTE,  ESPECIALMENTE A MITIGAÇÃO DO
EFEITO ESTUFA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO,  no  uso  de suas
atribuições  legais,  na  forma  do  artigo  88  da  Lei  Orgânica  do
Município,  faz  saber  que  o  Legislativo  aprovou  e  ele  sanciona  e
promulga a seguinte Lei:
Art.  1º  As  concessionárias  de  veículos,  por  estarem  diretamente
ligadas à venda de produtos: automóveis, motocicletas e caminhões,
que são fontes emissoras de dióxido de carbono CO², localizadas no
Município de Passo Fundo, serão convidadas a aderir ao programa de
incentivo  ao  reflorestamento,  na  quantidade  de  veículos  0  Km
vendidos  durante  os  meses  de  junho  e  setembro  de  cada  ano,
conforme o disposto no Art. 2º.
Art. 2º Fica estabelecido que para cada automóvel e caminhão novo
vendido  a  concessionária  responsável  plantará/disponibilizará  uma
árvore,  e  a  cada  5  (cinco)  motocicletas  novas  vendidas,  a
concessionária  responsável  pela  venda  plantará/disponibilizará  uma
árvore,  contribuindo  para  a  formação  de  contínuos  florestais  entre
unidades  de conservação,  compensando  assim a emissão dos  gases
que contribuem para o efeito estufa.
Art. 3º Ficam designados os meses de junho e setembro como forma
de  contribuir  respectivamente,  com  o  Programa  de  Educação
Ambiental  da Rede Pública  Municipal  de Ensino  (Lei  4.568/2009)
que institui em seu Art. 3º a realização de atividades na semana em
que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, qual seja 05/06
(cinco de junho), e com a Semana Municipal de Proteção à Árvore e
Reflorestamento (Lei 4.615/2009), que ocorre na semana do dia 21/09
(vinte e um de setembro), que é o Dia da Árvore.
 Art. 4º O plantio poderá ser executado pela própria concessionária de
veículos,  bem  como  pelas  cooperativas,  organizações  não-



governamentais e empresas privadas devidamente habilitadas na área
ambiental.
Art. 5º O plantio será feito, preferencialmente em áreas de preservação
permanentes,  reservas  florestais,  parques,  jardins,  corredores
ecológicos,  ou  em  outro  ambiente  ecologicamente  apropriado  ao
plantio, desde que sempre dentro da área do Município.
Art.  6º  As  concessionárias  de  veículos  poderão,  espontaneamente,
habilitarem-se a participar do presente programa, ficando autorizadas
a divulgar por todos os meios de comunicação a sua participação.
Parágrafo único. O programa será implantado por um Comitê formado
pelas  empresas  que  livremente  aderirem ao  Programa,  cabendo  ao
mesmo a definição do seu funcionamento.
Art.  7º  Esta  Lei  entra  em  vigor  90  (noventa)  dias  após  a  sua
publicação.
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