
                             

        

DECRETO Nº. 191, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2012.

            
“Dispõe sobre a criação do Grupo de Ação Ambiental no âmbito da
Guarda Municipal de Valença, e dá outras providências.”

             Vicente de Paula  de Souza Guedes,  Prefeito  do Município  de  Valença,  Estado do Rio  de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

     Considerando os termos do Memorando n. 077/2012 da Guarda Municipal de Valença e;

      Considerando a Lei Complementar nº. 159 de 01 de outubro de 2012;

        
DECRETA

          Art. 1º – Fica criado, em caráter permanente, o Grupo de Ação Ambiental no âmbito da Guarda

Municipal do Município de Valença, vinculada à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Defesa Civil

auxiliada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pesa, Pecuária e Meio Ambiente.

Art. 2º – O Grupo de Ação Ambiental será coordenado pelo Comandante da Guarda Municipal. 

Parágrafo  único:  Além  das  atribuições  normativas  conferidas  pelo  regulamento  da  Guarda

Municipal,  o  Grupo  de  Ação  Ambiental  deverá  observar  o  estrito  cumprimento  das  normas  e

recomendações expedidas no presente Decreto.

Art. 3º – O Quadro Efetivo do Grupo de Ação Ambiental será composto, exclusivamente, por  06

(seis)  membros  efetivos  da  Guarda  Municipal  de  Valença,  que  será  indicado  pelo  Comandante  da

Guarda Municipal, cabendo ao Chefe do Poder Executivo Municipal designar por ato próprio, os guardas

municipais que exercerão suas funções junto ao Grupo de Ação Ambiental.

Art.  4º  –  O  Grupo  de  Ação  Ambiental,  exercerá,  além  das  suas  atribuições  normativas,  outras

atribuições voltadas à defesa do meio ambiente e do patrimônio ambiental do Município, seguindo as



                             

        

seguintes premissas:

a)  promover  visitas  aos  locais  da  Cidade  de  Valença  onde  existam  ecossistemas  sujeitos  à

proteção  ambiental,  inclusive  praças,  parques,  jardins,  monumentos  e  outros  bens  integrantes  do

patrimônio natural e construído no Município.

b)  adotar  medidas  de  prevenção,  para  inibir  ou  coibir  quaisquer  ações  que  comprometam  o

patrimônio  ambiental  do  Município  de  Valença,  mediante  a  divulgação  de  informações  adequadas  à

comunidade  ou  da  efetiva  identificação  de  eventuais  infratores,  para  efeito  de  autuação  perante  a

Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, Pecuária e Meio Ambiente.

c)  comunicar  a  Secretaria Municipal  de  Agricultura,  Pesca,  Pecuária  e  Meio  Ambiente,  a

ocorrência  de  quaisquer  atividades  potencialmente  causadoras  de  danos  ao  meio  ambiente,  para  a

adoção das medidas legais pertinentes;

d)  acompanhar,  quando  solicitada,  os  fiscais  da  Secretaria Municipal  de  Agricultura,  Pesca,

Pecuária e Meio Ambiente, em apoio ao exercício do poder de polícia.

Art. 5º – Além das atribuições normativas conferidas pelo regulamento da Guarda Municipal, são

atribuições do Comandante da Guarda Municipal junto ao Grupo de Ação Ambiental:

a)  comunicar  à  Secretaria Municipal  de  Agricultura,  Pesca,  Pecuária  e  Meio  Ambiente  o

cronograma de atividades do Grupo de Ação Ambiental;

b)  orientar  os  membros  efetivos  do  Grupo  de  Ação  Ambiental  quanto  aos  procedimentos

pertinentes à sua atuação;

c)  elaborar,  em  articulação  com  a  Secretaria  Municipal  de  Serviços  Públicos  e  Defesa  Civil  e  

Secretaria Municipal  de  Agricultura,  Pesca,  Pecuária  e  Meio  Ambiente,  a  realização  de  cursos  de

formação dos membros efetivos do Grupo de Ação Ambiental da Guarda Municipal.

         Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.



                             

        

Gabinete do Prefeito, 12 de novembro de 2012.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Vicente de Paula de Souza Guedes
Prefeito Municipal


