
SEÇÃO I 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

  

Art. 24 São instrumentos da Política de Meio Ambiente do Município de Águas 

de São Pedro: 

I. o Conselho Municipal do Meio Ambiente; 

II. as Conferências Municipais de Meio Ambiente; 

III. a Educação Ambiental; 

IV. a informação através dos meios de comunicação; 

V. as Audiências Públicas; 

VI. o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente 

poluidoras; 

VII. a avaliação de impacto ambientais e análise de riscos;  

VIII. a fiscalização ambiental e as penalidades administrativas; 

IX. incentivo fiscal para o plantio de arvores na forma do art. 61 desta Lei. 

 

SEÇÃO II 

DO PLANO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

  

Art. 25 A política de saneamento ambiental tem como objetivo manter o meio 

ambiente equilibrado por meio da gestão ambiental, do abastecimento de 

água potável, da coleta e tratamento do esgoto sanitário, da drenagem das 

águas pluviais, da cobertura vegetal dos espaços do município, do manejo 

dos resíduos sólidos e do reuso das águas, promovendo a sustentabilidade 

ambiental. 

  

Art. 26 A política de saneamento ambiental deverá respeitar as seguintes 

diretrizes: 

I. estabelecer parcerias com os municípios vizinhos nas iniciativas de 

saneamento ambiental, a montante e a jusante das bacias hidrográficas que 

possam trazer benefícios á região, especialmente a Bacia Hidrográfica do Rio 

Piracicaba/Capivari; 

II. garantir o fornecimento e a qualidade da água para consumo humano, 

bem como o afastamento e o tratamento de efluentes, incorporando padrões 



ambientalmente sustentáveis para seu lançamento em corpos d´água, 

mesmo que tercerizando tais serviços; 

III. zelar pela qualidade e potabilidade da água de fontes, nascentes e de 

outras formas de abastecimento de água; 

IV. realizar uma política municipal de controle de zoonoses; 

V. assegurar a adequada destinação de resíduos sólidos domiciliares, 

garantindo a ampliação da coleta seletiva de lixo e da reciclagem, bem como 

a redução da geração de resíduos sólidos; 

VI. estabelecer e aplicar o Programa Municipal de Resíduos Sólidos, 

envolvendo a coleta regular, a coleta seletiva, o transporte, o 

acondicionamento e a destinação final dos resíduos gerados na área do 

Município, de origem doméstica, hospitalar, serviços de saúde, industrial, 

construção civil, atividades de limpeza e varrição de rua e inservíveis, 

especialmente baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes, pilhas, etc.; 

VII. fiscalizar e desativar áreas clandestinas de disposição final de resíduos 

sólidos, direcionando para locais ambientalmente adequados, mesmo que 

fora dos limites de Águas de São Pedro; 

VIII. fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos 

que, direta ou indiretamente, possam causar degradação do meio ambiente; 

IX. fiscalizar o uso das águas subterrâneas e a lavra de bens minerais; 

X. assegurar sistema de drenagem pluvial, por meio de sistemas físicos 

naturais e construídos, o escoamento das águas pluviais em toda a área 

ocupada do Município, de modo a propiciar a recarga dos aqüíferos, a 

segurança e o conforto aos seus habitantes mantendo os projetos originais 

em especial o Canal Central; 

XI. implementar programas de reabilitação de possíveis áreas de risco; e 

XII. Fiscalizar prédios e piscinas sem a devida manutenção com a 

conseqüente aplicação de multas e penalidades conforme Inciso VIII do art. 

24 desta Lei. 

  

Art. 27 Lei Municipal definirá os preços públicos a serem cobrados dos 

empreendedores imobiliários pela abertura de novos loteamentos.  

 

Comentado [O1]: Como assim???? Só será possível através 

de uma política de desenvolvimento sustentável regional, 

jamais por uma atitude isolada de um município...isso é muito 

mais uma questão de discussão  política entre os municípios 

interessados. 



 


