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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
GABINETE DO PRi:FEITO

LEI N°016/2013

DISPÔ I.:

SOBRE

NORMAS

DIRETRIZES

E

PARA A PROTE<:Ao E

REC!JPERt\('1\0 DO~ MA 'ANCIA IS
1F

BACIA~

fliDROGRÁFICAS) NO

Ml JNICÍPiü DE Jü)\() LISHOA E D;\
Ol''l H.i\S PHOVH>I~NC lAS.

•

O PREfEITO MUNICIPAL DJ•, .JOAO LlSBOA-:\1.\, .JAIRO l\IAOEIRA DE
COIMBRA. faz
~anciuno

~abea· :t todo~

os habitantes que a Câmara

~lunicipal

apro,·ou c cu

a seguinte l .l'i:

Art. 1o

-

Esta lei

~stabdccc diretri1~s

e uNmas para a proteção

\!

a recuperação

da qualidade ambit?ntal dos mananc:iais e das bat.:ias hidrográficas de intercssl' dll
município para abastecimento da população :ttuais e futuras do munic1pió de João
-.. . . . .

Li:.boa. 3'>M!gurados. desde que compatÍ\ cb, os demais usos múltiplos.
Parágrafo único- Para efeito desta iei. con-.ideranH;e mananciais de inll:resse

municipal as águas intt::rion.:s

'-Ul"'~tctr:lncac;. supcrftciai~:. t1u.:nt~~s.

emergentes ou em

depósito. di:ti,•a ou potcncialn1cnh: utiiil'.á'vcis para o ~ha:-tcdmcnto nu uso múltiplo do
público.
A ri. 2° - São Pbj.:=tos da prescntt; ki ·
I - pr. . -;cn ar

~

recuperar os manandilis de interesse do município Je João

Lishon:

em<7ÍI: ptefeitwa.il@gmoil.wm
AV IMFi:RATRIZ. :3:;;

CEt.rRO JOAOLIS60A -MA

CNP.I í\1" 0700C :;lJ0/0001 tO
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-

compatibilinr as ações de prcservaç5o dos numanctms de

•

al:nJstccinK·nto c as de proteção ao meio ambiente com o uso c ocupação do solo e o
JcscnYol \'i mcnto socio..:conômico;
111 - promover uma gt:stào participativa. integrando setores e instâncias
governamentais. bem como a sociedade c h il:
IV - integrar os programas e política" hahitacionai~ à pn...senação do meio

ambiente:
V - PromO\t'r campanhas educativas. de conscientit..ação c preservação
sobre a import:incia dos mananciais.
P<trágr·<tfo únicQ - As águas dos mananCÍ!l•S protegidos por esta lei são

prioritúrias para o ab.tstccimcnto

púhlic~l em

dctrimentl) de qualquer outro

inter~.~!)SC.

•

Art. J" - P.m1 os lins pre\ stos nc-.ta lei, Cl)!Jside~tt-se Arca de Protcç~o e
I

R('cupcração dos Mananciais (APR.M} urna ou mais sub-bacias bidrogrúficas dos
mananciais de

intcrcss~

do

rnw~icípio

para abash:cim~nlo público.

Art. 4') - As APRM's serão detinidas c delimitadas mcdiank a criação do
Comitc d~ Bacia I Iidrográfica e dos ~IanaHriais d~ João Lisboa c por deliberação.
encaminhado ao Conselho Estadual de

~feio

Ambiente (CDR)~

Art. 5° - A composição do órgão coicgi.Ido da A PRM atcndcr:i ao princípio da
participação paritari<1 dos
~h il.

todos C<'m direito a

repn.:scntant~s

voz~

Art. 6" - l:.sta Lei

<.!o !eg.isiativo. do município e da sociedade

\Oto.

~ntrarú t

m vtg,>r t.a <.bt.t de suu puhiicação. n..:\·,,gad:, n.;;

disposiçol'S ~m contrário.
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GABINETE DO PREFEITO MU~ICJPAL DE JOÃO LISBOA, ESTADO
DO MARANHÃO, aos 25 dias do mês de novcmhro de 2013.
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