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PROJETO DE LEI Nº 223-02/2014 
  

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
3.805, de 24 de dezembro de 2003, que 
dispõe sobre a estrutura e funcionamento 
do Conselho Municipal do Meio Ambiente – 
COMDEMA. 

 
Art. 1º Altera o caput do art. 1º da Lei Municipal n° 3.805, de 24 de dezembro 

de 2003, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“Art. 1º O Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA atuará em 

caráter permanente como órgão consultivo, deliberativo, fiscalizatório e de 
assessoramento da Administração Municipal no implemento das políticas públicas de 
preservação e proteção do meio-ambiente no município de Estrela, sendo de sua 
competência:” 

 
Art. 2º Acrescenta os incisos XI e XII ao art. 1º da Lei Municipal n° 3.805, de 24 

de dezembro de 2003, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“XI - Acompanhar as atividades da UTL e as ações governamentais lá 

executadas. 
XII - Exercer o controle social dos serviços de saneamento básico, de acordo 

com o art. 47 da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007.” 
 
Art. 3º Altera o caput do art. 2º da Lei Municipal nº 3.805, de 24 de dezembro 

de 2003, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
Art. 2º O COMDEMA terá como membros representantes de, no mínimo 05 

(cinco) entidades governamentais, 05 (cinco) entidades não-governamentais e 
representante dos prestadores de serviços de saneamento básico. 

 
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n° 

4.979, de 27 de agosto de 2009. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 16 de dezembro de 2014. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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 Estrela, 16 de dezembro de 2014. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 223-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos apresentar o 

Projeto de Lei nº 223-02/2014, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 3.805, de 24 
de dezembro de 2003, que dispõe sobre a estrutura e funcionamento do Conselho 
Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA. 

A presente proposta se faz necessária para adequar a Lei 
Municipal 3.805, de 24 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o Conselho Municipal 
do Meio Ambiente – CONDEMA. 

As alterações aqui propostas têm como objetivo atender 
as exigências da Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007 para que o Município 
possa receber recursos federais. 

O Decreto nº 7.217/2010, alterado pelo Decreto nº 
8+211/2014 assim dispõe:  

§ 6º  Após 31 de dezembro de 2014, será vedado o 
acesso aos recursos federais ou aos geridos ou 
administrados por órgão ou entidade da União, quando 
destinados a serviços de saneamento básico, àqueles 
titulares de serviços públicos de saneamento básico que 
não instituírem, por meio de legislação específica, o 
controle social realizado por órgão colegiado, nos termos 
do inciso IV do caput. 
Desta forma, faz-se necessária a alteração da Lei 

Municipal nº 3.805, de 24 de dezembro de 2003, tendo a proposta sancionada até o 
final do presente exercício, para que o Município possa ter acesso aos recursos 
federais destinados a serviços de saneamento básico. 

Alguns dispositivos já constavam na Lei Municipal nº 
4.979, de 27 de agosto de 2009, a qual está sendo revogada em virtude das novas 
alterações. 

Deste modo, diante da relevância desta matéria, 
solicitamos análise e emissão de Parecer desta Casa. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


