
Súmula: Acrescenta o parágrafo único ao art. 1°, o inciso
XXIII e parágrafo único ao art. 52, o §6°, incisos I e 11e §7°
ao. art. 53 e, altera o art. 52, caput e incisos VIII e IX, o art.
53 alíneas {{a" «Ç" «g" «i" «J'"e «l" todos da Lei Municinal, 'J"" 1::"

nO 1963, de 29 de junho de 2007 e, acrescenta o parágrafo
único ao art. 52 e, o art. 68, todos da Lei Municipal nO1.814,
de 08 de março de 2005.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, Estado do

Paraná, APROVOU e eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:

Art. 10
- Ficam acrescentados o parágrafo único ao art. 10, o

inciso XXIIIe parágrafo único ao art. 52 e o §6°, incisos I e 11 ao art. 53,

todos da Lei Municip-al·~~1963, de 29 de junho de 2007, com a seguinte

redação:

Parágrafo único - Serão admitidas diretrizes e parâmetros

urbanísticos especiais, nas hipóteses previstas ou autorizadas por lei.

XXIII - Analisar e deliberar sobre os casos previstos em lei

como de sua competência.

Parágrafo único - Nos processos administrativos de sua

competência, o CONDUMApoderá deliberar por proposições, consistentes

em resoluções, indicações, moções e requerimentos, na forma de seu

Regimento Interno.
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§6° Integram, também,

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

o Conselho Municipal de

CONDUMA,na condição de

conselheiros convidados, sem direito a voto:

I - O 1 (um) representante do Ministério Público Estadual;

II - O 1 (um) representante da Câmara Municipal de Campo

§7° A participação dos membros do CONDUMA é

considerada serviço público de natureza relevante, cabendo as secretarias

e/ ou órgãos municipais e entidades relacionados no art. 53, indicar seus

representantes e respectivos suplentes.

"a", "f', "g", "i", "j" e "1", todos da LeiMunicipal n° 1.963, de 29 de junho de

2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 52 - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano

e Meio Ambiente - CONDUMA, órgão colegiado autônomo de caráter

corísultivo_, normativo e deliberativo, com a finalidade de assessorar,

estudar e propor diretrizes de políticas governamentais para o

desenvolvimento sustentável do Município de Campo Largo e, deliberar no

âmbito de sua competência, possui as seguintes atribuições:

VIII - Propor medidas de aprimoramento e aplicação da Lei

que criou o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Campo Largo,

bem como de suas leis e códigos específicos e complementares.

IX - Analisar e deliberar sobre os casos permissíveis, na forma

do art. 14, §1°, bem como nos casos omISSOSa esta Lei, propondo as

alterações necessárias;
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"Art. 53 .

a) 01 (um) representante da Secretaria e/ou Órgão Municipal

responsável pelo urbanismo de Campo Largo;

(...)
f) O 1 (um) representante da Secretaria e/ou Órgão Municipal

responsável pelo meio ambiente em Campo Largo;

g) O 1 (um) representante da Concessionária responsável pelo

serviço público de abastecimento de água e esgoto sanitário no Município

de Campo Largo;

i) 01 (um) representante da Secretaria e/ou Órgão Municipal

responsável pelo desenvolvimento rural em Campo Largo.

j) 01 (um) representante Secretaria e/ou Órgão Municipal

resp0n~1.pelo desenvolvimento econômico em Campo Largo.

(...)
1) O 1 (um) representante de instituição de ensmo, entidade

acadêmica e/ ou pesquisa, de nível superior, estabelecida no Município de

Campo Largo;

Art. 3° - Fica acrescentado o parágrafo único ao art. 52 e, o

art. 68, todos da Lei Municipal nO 1.814, de 08 de março de 2005, com a

seguin te redação:

Parágrafo único - Decreto do Poder Executivo Municipal

disciplinará o processo administrativo de apuração de infrações

administrativas ambientais, no âmbito do Município de Campo Largo, bem

como o procedimento para a aplicação da conversão da multa

administrativa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da

qualidade do meio ambiente.
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"Art. 68. Esta lei, com entrada em vIgor na data de sua

publicação, revoga a Lei Municipal n° 1.149/1995 e, demais disposições

em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Campo Largo, 15 de

janeiro de 2010.
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