
   LEI N° 1.114/2006 
 
 

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CONSTITUIR O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
COM OS MUNICÍPIOS DE RIBEIRÃO PRETO, SÃO 
SIMÃO E CRAVINHOS PARA A RECUPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RIO 
TAMANDUÁ. 

                                            
 
   VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE, Prefeito Municipal de Serrana, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. 
   FAZ SABER que, a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte lei: 
 
 
   Art. 1°. Fica o Executivo Municipal autorizado a constituir Consórcio 
intermunicipal com os Municípios de Ribeirão Preto, São Simão e Cravinhos, com a 
finalidade de promover a captação dos recursos e meios necessários para a execução de 
Políticas Ambientais comuns, envolvendo a recuperação, manutenção e conservação do 
Rio Tamanduá. 
  Parágrafo Único. O presente Consórcio denominar-se-á CONSÓRCIO 
PRÓ-RIO TAMANDUÁ, e será instituído pelos Chefes dos Executivos das 
municipalidades consorciadas, mediante contrato de Consórcio Público. 
  Art. 2º. As Políticas Ambientais a serem desenvolvidas pelo 
CONSÓRCIO PRÓ- RIO TAMANDUÁ, envolverão: 

I- a promoção do tratamento e da disposição final adequada dos 
resíduos e efluentes de qualquer natureza; 

II- a preservação da qualidade e da racionalidade no uso das águas; 
III- a prevenção e a defesa da população e bens contra eventos 

hidrológicos críticos; 
IV- a recuperação, preservação e conservação das suas matas ciliares e 

áreas de preservação permanente; 
V- a proteção da fauna e da flora nativas; 
VI- a promoção de ações de educação ambiental integradas aos 

programas de conservação, recuperação e melhoria do meio 
ambiente; 

VII- estimular a adoção cultural de hábitos, costumes e práticas sociais e 
econômicas não prejudiciais ao meio ambiente; 

VIII- a gestão e a proteção do patrimônio paisagístico e turístico comuns; 
   Parágrafo Único. A promoção do tratamento e da disposição final 
adequada dos resíduos provenientes de atividades mineradoras e afins, deverão obedecer 
aos dispositivos legais das três instâncias federativas. 
  Art. 3º. Para o cumprimento de suas finalidades o CONSÓRCIO PRÓ-RIO 
TAMANDUÁ, poderá: 



I- compartilhar ou fazer uso em comum de instrumentos e 
equipamentos de gestão, de manutenção, de informática, de pessoal 
técnico e de procedimentos de licitação e de admissão de pessoal; 

II- produzir e dar publicidade a informações e estudos técnicos; 
III- fornecer assistência técnica, extensão, treinamento e pesquisa à 

população ribeirinha; 
IV- promover ações e políticas de desenvolvimento sócio-econômico 

local e regional; 
V- buscar apoio financeiro e fomento junto a instituições nacionais e 

estrangeiras; 
   Art. 4º. O CONSÓRCIO PRÓ-RIO TAMANDUÁ, pela sua própria 
natureza, será parceiro e colaborador natural do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo. 
  Art. 5º. O CONSÓRCIO PRÓ-RIO TAMANDUÁ poderá celebrar 
parcerias público-privadas, ou outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou 
serviços públicos mediante autorização prevista no Contrato de Consórcio Público, que 
deverá indicar de forma específica o objeto da parceria, concessão, permissão ou 
autorização e as condições a que deverá atender. 
  Art. 6º. O CONSÓRCIO PRÓ-RIO TAMANDUÁ manterá um Conselho 
Consultivo, do qual participarão os Municípios integrantes, além de uma Autoridade 
Executiva, e de um Conselho Fiscal, este formado por munícipes não pertencentes ao 
serviço público. 
  Art. 7º. O Município fica autorizado a comissionar e/ou designar 
servidores, do seu quadro efetivo, ao CONSÓRCIO PRÓ-RIO TAMANDUÁ, por meio 
de Portaria do Chefe do Executivo. 
  Art. 8º. Os recursos para atender a presente lei, correrão à conta de 
dotações próprias do orçamento vigente. 
  Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.    
 
   PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D´ALVA 
     03 de março de 2006. 

 
 
 

VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE 
    PREFEITO MUNICIPAL 
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