
CONSELHO DA CIDADE E DO MEIO AMBIENTE  
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 
RESOLUÇÃO Nº 01, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2011 

 
O Conselho da Cidade e do Meio Ambiente de São Bernardo do Campo, no 
uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei Municipal n. 6021 de 2010 e nos 
termos de seu Regimento Interno – Decreto n. 17.320 de 2010, por 
encaminhamento do Pleno, e considerando: 
 
a) que o Conselho da Cidade poderá delegar assuntos específicos à 
deliberação da Câmara Técnica competente, conforme artigo 19, parágrafo 
único, da Lei Municipal n. 6021 de 2010; 
 
b) a composição da Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento, dotada 
de técnicos e representantes de entidades especializadas na temática do Meio 
Ambiente e Saneamento; 
 
c) a necessidade de distribuir os trabalhos do Pleno deste Conselho, visando a 
eficiência, agilidade e economia de recursos da administração; 
 
RESOLVE delegar os seguintes assuntos específicos à deliberação da Câmara 
Técnica de Meio Ambiente e Saneamento: 
 
Art. 1º Fica delegada à Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento a 
deliberação e decisão, em última instância, referente a: 
 
I - normas e diretrizes técnicas para o licenciamento ambiental no Município 

visando à proteção, conservação e recuperação do meio ambiente;  

II - diretrizes e análise das ações de educação para a sustentabilidade; 

III - normas e diretrizes técnicas relativas à gestão sustentável do saneamento, 
notadamente sobre os aspectos relativos ao abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas 

pluviais; 

IV – recursos contra multas e outras penalidades aplicadas pelo órgão 

ambiental municipal em razão do descumprimento da legislação ambiental; 

V - apreciar os termos de ajustamento de conduta, com o objetivo de 

transformar penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de 

interesse para a proteção ambiental; e 

VI - apreciar os planos de manejo das unidades de conservação. 

VII - aprovar normas e diretrizes visando a regulamentação e implementação 

da Política Municipal de Meio Ambiente; 



VIII - discutir e propor medidas compensatórias para empreendimentos de 

grande impacto ambiental; 

IX - decidir recursos relacionados a indeferimentos nos procedimentos de 

autorização, licenciamento ambiental ou manifestação técnica ambiental; 

X - decidir sobre solicitação de alteração de Termos de Compromisso de 

Recuperação Ambiental – TCRA; 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
ALFREDO BUSO 
Presidente do Conselho da Cidade e do Meio Ambiente  

 
 
 


