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LEI COMPLEMENTAR N° 9b/2008 
De 21 de julho de 2.008. 

"Altera a estrutura organizacional do Departamento de Agricultura e Pecuária, e dá outras 
providências". 

CARLOS APARECIDO MARTINES 
ALVES, Prefeito do Município de Nova 
Canaã Paulista, Estado de São Paulo, no uso 
de suas legais atribuições, etc.; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal 
APROVOU e ele sanciona e promulga 
a seguinte lei: 

Art. 1°. O Departamento de Agricultura e Pecuária, além de suas atribuições definidas 
no artigo 30 da Lei Complementar n° 73, de 17 de maio de 2.006, que dispõe sobre a Reforma 
Administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, passa a ter atribuições 
também na defesa do meio ambiente, com as seguintes competências: 

I — estudar, avaliar e propor padrões e normas técnicas de avaliação, controle e 
manutenção da qualidade ambiental, ou modificar os existentes, com base em estudos 
técnicos-científicos, respeitadas as legislações estadual e federal, visando a defesa do meio 
ambiente, em todos os seus aspectos, notadamente a melhoria e controle da poluição das 
águas, do solo e da atmosfera, o desenvolvimento sustentável do município e melhoria da 
qualidade de vida da população; 

II — fornecer subsídios técnicos para a formulação da legislação municipal referente 
ao licenciamento ambiental ao propor normas e critérios para a emissão de licenças das 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras no âmbito municipal, respeitando a legislação 
federal e estadual. 

Art. 2°. O Departamento de Agricultura e Pecuária passa a denominar-se 
Departamento de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, composto das seguintes unidades: 

I — Setor de Agricultura; 

II — Setor de Pecuária; 

III — Setor de Preservação Ambiental 

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 
21 de julho de 2.008 
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CARLOS APARECIDO MARTINES ALVES 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinada a publicação na 
imprensa regional. 
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