
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SAO PAULO 

LEI N° 5.478, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012. 

Altera o art. 6° da Lei no 4.900, de 27 de janeiro de 2009, 
e regulamenta o funcionamento do Conselho Gestor do 
Parque Natural Municipal do Trabiju. 

JOAO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito 
Municipal, faz saber que a Camara de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

Art. 1°. 0 art. 6° da Lei n° 4.900, de 27 de janeiro de 2009, 
que dispbe sobre a denominacao do Parque Natural Municipal do Trabiju e da outras 
providencias, passa a vigorar corn a seguinte redaca.o: 

"Art. 6°. 0 Parque Natural Municipal do Trabiju tera um 
Conselho Gestor, integrado por 12 (doze) membros titulares 
e seus respectivos suplentes, corn a seguinte composicdo: 

I) Um coordenador, que sera necessariamente o Gerente 
do Parque; 

II) Urn representante do Departamento do Meio 
Ambiente; 

III) Um representante do Departamento Pedagogico; 
19 Urn representante do Departamento de Agricultura; 

Urn representante do Departamento de Turismo; 
VI) Urn representante do Departamento de Licenciamento 

Ambiental e Urbanismo 
VII) Um representante das associacjes comunitdrias ou de 

moradores do entomb do Parque; 
VIII) Urn representante de produtores rurais; 
IX) Um representante escolhido pelas entidades 

ambientalistas da cidade ou da regiao corn trabalho no 
terra e corn pelo menos 2 (dois) anos de existencia; 

X) Um representante da comunidade cientifica com 
comprovada atuacao e experiencia ern ciencias 
naturais, ambientais ou correlatas, indicado pelas 
instituicoes de pesquisa e de ensino superior corn 
trabalho comprovado na regitio do Vale do Paraiba; 

XI) Um representante dos Orgaos estaduais corn atuaciio 
na area ambiental no Municipio, indicado pela 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente; 

XII) Urn representante escolhido pela area 	Turismo, 

4 

AV, NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 - CP 52 - CEP 12420-010 - PINDAMONHANGABA - S.13.\ 
TEL/FAX: (12) 3644.5600 

Hotelaria, Comercio, Indastria e Minerac 	

„ 

§1° 0 mandato dos membros do Conselho se 
anos, permitida a reconducao. 
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§2° Os membros da sociedade civil e seus respectivos 
suplentes sertio escolhidos atraves de votactio entre as 
entidades descritas nos incisos VII a XII deste artigo, em 
Assembleia Geral, especialmente convocada para este fim, 
em edital publicado em jornal local, corn no minimo 10 
(dez) Bias de antecedencia, sendo permitida a reeleicao. 

§3° Os representantes do Poder Ptiblico Municipal sera° 
indicados pelo Prefeito, podendo ser reconduzidos. 

§4° Os membros do Conselho Gestor do Parque Natural 
Trabiju sera° investidos por meio de Decreto do Chefe do 
Executivo." 

Art. 2°. 0 Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju 
atuard como Orgao local, consultivo e paritario, responsavel pela definiedo e execuedo da politica 
de protecao e melhoria das condicoes ambientais do Parque. 

Art. 3°. Sao Atribuicees do Conselho Gestor do Parque 

Natural do Trabiju: 

I- contribuir para a formacao, atualizacao e o 
aperfeicoamento de politicos e programas do Parque e do desenvolvimento sustentavel; 

II- consultar e manifestar, no ambito de sua 
competencia, sobre normas, criterios, parametros, padrees e indices de qualidade ambiental, bem 
como metodos para o use dos recursos ambientais do Municipio, observadas as legislacees 
municipal, estadual e federal; 

III- indicar ao Poder Executivo proposta de projeto de lei 
de relevancia; 

IV- propor criterios basicos e fundamentados para a 
elaboracao do zoneamento do Parque; 

V- apresentar e/ou participar da elaboracao, 
implementacao e revisao do Plano de Manejo da unidade de conservacao, garantindo o seu 
carater democratic° e representativo no que concerne as questees ambientais; 

VI- propor ao Poder Executivo a criacdo de unidade de 

conservacao; 

VII- examinar materia em tramitacdo n. administracao 
publica municipal que envolva questa° ambiental, a pedido do Poder Executi o de qualquer 
orgao ou entidade participante do Conselho Gestor do Parque Natural e Municipal d Trabiju; 

■ 

VIII- propor e incentivar agees de carater ed c.tivo para a 
formacao da consciencia publica, visando a melhoria da qualidade ambiental; 

IX- buscar a integracdo do Parque corn 
unidades e espaco territorial especialmente protegido em seu entorno; 
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X- sugerir ao orgao municipal de meio ambiente 

proposta de portaria, regulamento e instrucao normativa; 

XI- avaliar o orcamento da unidade e o relatOrio 
financeiro anual elaborado pelo orgao executor em relacao aos objetivos do Parque, bem como 
opinar sobre a aplicacao dos recursos provenientes de atividades do Parque; 

XII- opinar sobre a contratacao e os dispositivos do termo 
de parceria corn Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Public° (OSCIP), na hipotese de 
gestao compartilhada da unidade; 

XIII- manifestar, a pedido da Presidencia do Conselho ou 
de qualquer urn de seus membros, sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto 
na unidade de conservacao, em mosaicos ou corredores ecologicos; 

XIV- propor diretrizes e Noes para compatibilizar, 
integrar e aperfeicoar a relacao corn a populacao do entorno ou do interior do Parque; 

XV- divulgar acOes, projetos e informacOes sobre o 
Parque, bem como as resolucOes do Conselho nos diversos meios de comunicacao, promovendo 
a transparencia da gestao; 

XVI- propor e apoiar o desenvolvimento de pesquisa e 
tecnologias alternativas para a conservacao, o use e a recuperacao dos recursos naturais do 
Parque. 

Paragrafo unico. 0 Conselho Gestor do Parque Natural do 
Trabiju mantera intercambio corn os demais orgaos congeneres municipais, estaduais e federais. 

Art. 4°. 0 Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju 

podera dispor de Camaras Tecnicas e Grupos de Trabalho como organismos de apoio tecnico as 

suas noes. 

Paragrafo utile°. As Carnal-us Tecnicas e Grupos de 
Trabalho serao aprovados pela plenaria do Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju sob a 
forma de resolucao, definindo sua composicao, atribuicaes, tarefas e prazos e designando o seu 
coordenador. 

Art. 5° 0 Coordenador do Conselho Gestor do Parque 
Natural do Trabiju, de officio ou por indicacao dos responsaveis das Camaras Tecnicas e Grupos 
de Trabalho, podera convidar dirigentes de orgaos publicos, pessoas fisicas ou juridicas, para 
esclarecimentos sobre materia em exame. 

Art. 6° 0 Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju a 
partir de informacao ou notificacao de medida ou acao causadora de impac o ambiental 
diligenciard para que o orgao competente providencie sua apuracao e determine as ovidencias 
cab ivei s . 

Art. 7° As sessoes plenarias do Conselho estor 
Natural do Trabiju serao sempre pUblicas, permitida a manifestacao oral de represen 
orgaos, entidades e empresas ou autoridades, quando convidados pelo Coordenador 
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maioria dos conselheiros, desde que garantidos o tempo e a prioridade de manifestacao dos 
conselheiros. 

Art. 8° 0 Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju tera 
o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da publicacao desta Lei, para elaborar o seu 
Regimento Interno, atraves de resolucao, que devera ser homologado por ato do Poder Executivo 
Municipal. 

Art. 9° Os atos do Conselho Gestor do Parque Natural do 
Trabiju sao de dominio panic() e serao amplamente divulgados. 

Art. 10 A estrutura necessaria ao funcionamento do 
Conselho Gestor do Parque Natural do Trabiju sera de responsabilidade da Secretaria de 
Governo e Integracao. 

Art. 11 Para realizacdo das atividades decorrentes do 
disposto nesta Lei e seus regulamentos, resoluceies e instrucOes normativas, podera o Poder 
Executivo utilizar-se, alem dos recursos financeiros proprios do orcamento, tecnicos e humanos 
que dispoe, do concurso de outros orgaos ou entidades publicas ou privadas, mediante convenio, 
contrato ou acordo de cooperacao tecnica. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2012. 

Jo5o Antonio Salgado Ribeiro 
Prefeito Municipal 

Arthur Ferreira dos Santos 
Secretario Je Governo e Integracao 

A 

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Juridicos 
em 04 de dezembro de 2012. 
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