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DECRETO  Nº 1.101 DE 11 DE  AGOSTO DE 2016. 

 

“REVOGA DECRETO Nº 08/06 

DE 05 DE ABRIL DE 2006” 

 

 

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA, brasileiro, casado, portador da 

Cédula de Identidade R.G. nº 17.187.438 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 077.455.138-04, 

domiciliado e residente no Município de Miracatu, Estado de São Paulo, Prefeito Municipal, no 

uso de suas atribuições legais e; 

 

Considerando, que a área declarada de utilidade pública com a finalidade de 

implantar aterro sanitário, pelo Decreto Municipal nº 08/06 de 05 de abril de 2.006, está inserida 

dentro dos limites da APA Serra do Mar, Unidade de uso sustentável, assim como, foi tombada pelo 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico – CONDEPHAAT, 

sendo o empreendimento incompatível com a unidade de conservação; 

 

Considerando, que na referida área há vegetação natural de floresta ombrófila densa, 

em estado médio e avançado, que impede/dificulta a desmatação no local; 

 

Considerando, a impossibilidade de implantação do empreendimento, e sendo difícil 

a utilização da área para qualquer outra finalidade, ante aos diversos obstáculos e restrições 

ambientais, assim como demais aspectos de cunho econômico, no tocante ao destino final dos 

resíduos sólidos do Município; 

 

 

  D E C R E T A: 

 

 

  Art. 1º Fica revogado os termos do Decreto nº 08/06 de 05 de abril de 2006, 

tornando-o sem efeito. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

        

        Miracatu, 11 de agosto de 2016. 

 

 

 

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se e Publique-se 

 

 

Thais Karla Souza Amorim Fuzaro  

Superv. De Serv. Legislativos-designada 

 

Este Decreto encontra-se publicado na íntegra no Mural do Paço Municipal. 
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