Fls. n°

�=;���;, Prefeitura Municipal de Miguelópolis
Estado de São Paulo

� ··!'y-"

���
- ·•

__ _
_

�- �

Prefeito Municipal

�

DECRETO n° 4.484 de 10/05/2012.

HOMOLOGA REGIMENTO INTERNO.

O

Sr.

VERGÍLIO

BARBOSA

FERREIRA,

Prefeito Municipal de Miguelópolis, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e de
conformidade com o disposto no Inciso X do
artigo 73

da Lei Orgânica do Município, de

05.01.2.000, e,

Considerando
Municipal

ele

a

aprovação

Saúde,

em

pelo
reunião

Conselho
ordinária

realizada no dia 12 de março de 2012,

DECRETA:

Art. 1o

-

Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal de

Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, que acompanha o presente decreto.
·Art. 2°
Art. 3°

-

-

Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação .

. Prefeitura Municipal de Miguelópolis, 10 de maio de 2012.

Publicado por afiXação no átrio do Paço Municipal e registrado na secretaria da Prefeitura na data supra.

Vânia Luci de Paula Ferreira Lacerda
Assistente de Secretaria
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DECRETO no 4.484 de 10/05/2012.

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DE MIGUELÓPOLIS- COMDEMA

DISPOSIÇÃO INICIAL:
Art.lo-o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, instituído pela
Lei no 2.947 de 17 de Abril de 2009, é um órgão colegiado consultivo e deliberativo,
encarregado. de assessorar o Poder Executivo em assuntos referentes ao meio
ambiente, bem como a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente.
Parágrafo único: As expressões - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e a
sigla - COMDEMA- MIGUEL Ó POLIS se equivalem para efeito de identificação, referencia
ou comunicação.

TITULO I
DO CONSELHO M UNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE MIGUELÓPOLIS
COMDEMA - MIGUELÓPOLIS

CAPITULO I
DO OBJETIVO
Art.2 °- Este regimento estabelece normas de organização e funcionamento do
Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA, órgão normativo, consultivo, e de
assessoramento da Prefeitura de Miguelópolis, nos assuntos referentes à proteção e à
preservação ambiental, órgão normativo, consultivo, deliberativo e de assessoramento
de Poder Executivo, em assuntos ambientais, no âmbito do Município.

CAPITULO 11
DA FINALIDADE E COMPETENCIA
Art.3°- O COMDEMA-Miguelópolis terá suporte técnico, administrativo e financeiro
prestado pela Prefeitura Municipal de Miguelópolis, inclusive no tocante às instalações,
equipamentos e recursos humanos necessários.
Parágrafo Único: O suporte técnico será suplementarmente requerido aos órgãos
estaduais e federais afetos aos programas de proteção, conservação e melhoria do
meio ambiente e correlato.
Art.4°. Compete ao COMDEMA- Miguelópolis formular e/ou fazer cumprir as diretrizes
da Política Ambiental do Município de Miguelópolis, na forma estabelecida na lei
municipal no 2.947 de 17 de Abril de 2009, neste Regimento e nos demais dispositivos
legais pertinentes.
CAPITULO III
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 5°. São atribuições do COMDEMA - Miguelópolis:
I - formular as diretrizes da Política Municipal de Meio Ambiente e/ou de Educação
Ambiental;

Fls. n°

___
_

Prefeitura Municipal de Miguelópolis
Estado de São Paulo

�
I

Prefeito Municipal

DECRETO n° 4.484 de 10/05/2012.

I I - promover estudos ambientais e/ou medidas compensadoras destinados à melhoria
da qualidade de vida da população, da fauna, da flora e da biodiversidade do Município
de Miguelópolis, conciliando o desenvolvimento econômico e social com a preservação
de um ambiente saudável e equilibrado para uso das atuais e futuras gerações;
I I I-definir e estabelecer, mediante deliberação normativa, normas técnicas e
procedimentos que visem à proteção ambiental no Município de Miguelópolis, no
sentido da prevenção e/ou reparação dos danos causados pela degradação ambiental,
observando as legislações federal, estadual e municipal;
IV - aprovar normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para o
uso de recursos ambientais no Município de Miguelópolis;
V - aprovar métodos e padrões de monitoramento ambiental tanto para Poder Público
e quanto para particular;
V I - determinar a necessidade de elaboração de Relatório Ambiental Preliminar - RAP,
e/ou de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA;
V I I - deliberar em caráter final sobre Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente RIMA no Município de Miguelópolis;
V I I I - aprovar, sempre que considerar conveniente, o termo de referência do
EPIA/RIMA, bem como a necessidade de audiência pública;
I X - apreciar· proposta/tramitação de Projeto de Lei de relevância ambiental, direta ou
indireta, previamente ao envio pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de
Miguelópolis; sob analise e parecer desse conselho.
X - apreciar as demais normas de relevância
previamente à sanção;

ambiental,

direta ou indireta,

X I- examinar qualquer matéria de relevância ambiental, direta ou indireta, em
tramitação na Prefeitura, por solicitação do Prefeito Municipal e/ou de qualquer
Departamento e/ou Secretaria Municipal;
X I I-manifestar-se, de maneira conclusiva, sobre ato ou omissão do Poder Público ou
do particular, que cause e/ou ameace causar degradação ambiental;
X I I I - propor, quando considerar conveniente, ao Poder Público e/ou ao particular
causador de dano ambiental, medida reparadora e/ou compensatória de ato e/ou
omissão que tenha causado degradação ambiental;
X IV-sugerir a criação de unidade de conservação; área verde publica.

XV - promover, participar e colaborar na elaboração e execução de programas,
projetos, campanhas e atividades que difundam e promovam a proteção ambiental, no
âmbito municipal, estadual, nacional e internacional;
XV I - diligenciar no sentido do cumprimento pelo Poder Público e pelo particular das
disposições ambientais contidas, na Lei Orgânica do Município e demais dispositivos
legais;
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XVII- tomar parte como órgão consultivo e conhecer os processos de licenciamento
ambiental no Município.
Art. 6° - São considerados empreendimentos, obras, atividades, serviços, construções,
reformas, ampliações, instalações, estabelecimentos em qualquer parte do território
municipal potencialmente poluidor, de interesse ambiental, ou com risco de agressão
sócio-ambiental, aqueles:
I - loteamentos com finalidade urbana;
II- empreendimentos e atividades sujeitos a licenciamento ambiental em áreas rurais;
III - empreendimentos em áreas inseridas no perímetro urbano do município de
Miguelópolis após a promulgação de Lei Complementar que instituir o Plano Diretor do
Município de Miguelópolis, ou nas zonas de transição e/ou expansão urbano/rural;
IV
atividades industriais potencialmente poluidores enquadradas na subcategoria
Indústrias Incômodas da Lei de Uso e Ocupação do Solo;
-

V
empreendimentos propostos em áreas contaminadas e/ou suspeitas de
contaminação ambiental, ou localizados em microbacia e/ou sub-bacia hidrográfica
crítica;
-

VI - quaisquer outros empreendimentos que venham oferecer risco potencial de
agressão ambiental e social.
Art. 7° - Ao COMDEMA caberá, através de indicação de seus conselheiros, de seu Pleno
ou Secretaria Executiva a solicitação de protocolados de interesse, para análise e
parecer das Comissões Especiais e Temáticas, e manifestação que será publicada, na
íntegra, no Diário Oficial do Município.

CAPITULO IV
DA ORGANIZAÇÃO
Art.S- O COMDEMA- Miguelópolis tem a seguinte estrutura básica:
I - Diretoria.
li - Secretaria executiva.

IV
V

-

-

Plenária..
Comissões Especiais

VI - Câmara Técnica
Art.9°. O COMDEMA - Miguelópolis é composto por 10 (dez) membros efetivos e 10
(dez) membros suplentes, estes que substituirão os titulares em caso de impedimento,
todos representantes do poder público e da sociedade civil organizada de acordo com a
Lei Municipal no 2947 de 17/04/2009, alterada pelas Leis 3208 de 1 1/08/20 1 1 e Lei
3.225 de 10/ 1 1/20 1 1, a saber: 5 representante do poder executivo e 5 representante
da sociedade civil organizada:
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO:
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
TITULAR: Cibele Aparecida Batista Avila Matins SUPLENTE:
Alves
CASA DA AGRICULTURA
TITULAR: Matheus Eduardo Rabatone Moura

Regina

Célia

Ferreira

SUPLENTE: João Pereira Frascari

DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
SUPLENTE: Clodoaldo Cesar ferreira
TITULAR: Carlos Alberto da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
TITULAR: Carlos Alberto Silva
SUPLENTE: Daniel Ferreira de Souza
ASSISTENCIA SOCIAL
TITULAR: Willian Alves

SUPLENTE: Edson Luis Queiroz Lima

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
REPRESENTANTES DO SINDICATO RURAL
TITULAR: Márina Ribeiro Guimarães Mendonça SUPLENTE: Paulo Ferreira da Silva
REPRESENTANTES DA APRUMI
TITULAR: José Maria Jamberci

SUPLENTE: João Ferreira Junior

REPRESENTANTES DA MAÇONARIA
SUPLENTE: Silvio Luiz Marra
TITULAR: José Ademir da Silva
REPRESENTANTES DA SABESP
TITULAR: Valter da Silva Sampaio Junior

SUPLENTE: Renato de Campos

REPRESENTANTES DA COOPERATIVA DE RECICLAGEM
SUPLENTE: Daniela da Silva
TITULAR: Letícia Peres Fernandes

§I- A destituição de qualquer membro do COMDEMA- Miguelópolis poderá ser
solicitada ao Prefeito Municipal, mediante decisão de dois terços dos seus membros,
caso não estejam sendo cumpridas as suas atribuições nos termos estabelecidos em lei
e neste Regimento Interno.
TITULO li
DA DIRETORIA
Capitulo I
Da Constituição
Art.10° Um
IliUm
III- Um

A Diretoria do COMDEMA será constituída da seguinte forma:
(0 1) Presidente
(0 1) Vice-presidente
(0 1) Secretario

Art.11o - A eleição para Presidente, a vice-presidência e secretário da diretoria será
realizada em reunião convocada para esta finalidade, 30 (trinta) dias antes do término
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do mandato çla Diretoria, sendo os conselheiros convocados por carta registrada ou
correio eletrônico com confirmação de recebimento

Art.12° - Os conselheiros que se candidatarem a um dos cargos aludidos no artigo 10
deverão apresentar-se, pessoalmente, no dia da eleição para efetuar sua inscrição.
Art.13o - O mandato da diretoria será de 02 (um) anos, permitida a recondução por
mais um mandato, no mesmo cargo.
Art.14° - No caso de vacância do cargo de Vice-Presidente e de Secretário, o
COMDEMA promoverá nova eleição para a substituição desse diretor até o término do
seu mandato.
Parágrafo primeiro: No caso de renúncia da Presidência, cabe ao Vice Presidente
assumir, perdurando no cargo até o final do mandato inicial.
Parágrafo segundo: Em caso de renúncia concomitante da Presidência em exercício e
do Vice Presidente, a Secretaria Executiva convocará reunião extraordinária para
eleição de mandato tampão que perdurará até o final do mandato inicial;
CAPITULO li
DA PRESIDENCIA
CAPITULO I
Das Atribuições
Art. 15° À Presidência do COMDEMA- Miguelópolis compete:
I - cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno e demais leis pertinentes;
II - dirigir os trabalhos do COMDEMA- Miguelópolis, convocar e presidir as reuniões, e
conduzir a participação dos conselheiros de modo a garantir o cumprimento da pauta;
III - proclamar o resultado das votações;
IV - encaminhar os casos não previstos neste Regimento para deliberação do Plenário
do COMDEMA� Miguelópolis;
V - tratar da publicação dos atos do COMDEMA/ Miguelópolis no Diário Oficial do
Município e/ou em outros meios de comunicação;
VI - assinar as resoluções, indicações e proposições do COMDEMA/ Miguelópolis,
encaminhando-as para os devidos fins;
VII - solicitar ao Executivo Municipal a infra-estrutura necessária ao funcionamento do
COMDEMA/ Miguelópolis;
VIII - representar o COMDEMA/ Miguelópolis em atos públicos;
IX - requisitar as diligências solicitadas pelos Conselheiros do COMDEMA/Miguelópolis;
X- encaminhar a instalação das Câmaras Técnicas.
XI- propor a criação de comissões técnicas e designar seus membros;
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X I I - dirimir dúvidas relativas à interpretação de normas deste Regimento;
X I I I - encaminhar a votação de matéria submetida a decisão do Plenário;
X IV - assinar as atas aprovadas nas reuniões, em conjunto com o Secretário;
XV - assinar as deliberações do Conselho e encaminhá-las ao Prefeito Municipal,
sugerindo os atos administrativos necessários;
XV I - designar relatores para temas examinados pelo COMDEMA/Miguelópolis;
XV I I - dirigir as sessões do COMDEMA/ Miguelópolis, ou suspendê-las;
XV I II-estabelecer, através de Resolução,
funcionamento do COMDEMA/ Miguelópolis;

normas

e

procedimentos

para

o

X I X - convidar pessoas e/ou entidades para participar das reuniões do Plenário, sem
direito a voto;
X X- delegar atribuições de sua competência.
X X I - encaminhar a instalação das comissões técnicas temáticas e especiais, cujos
membros serão indicados pelo plenário do Conselho;
X X I I - Na ausência do Presidente, caberá ao Vice Presidente substituí-lo em suas
funções.
X X I I I -Em caso de impedimento e/ou ausência simultânea do Presidente e do Vice
Presidente assumirá a Presidência do conselheiro o secretario do COMDEMA
Miguelópolis. Na falta do membros da secretaria executiva será presidida pelo
participativo segundo as atas de reunião.

X X IV - A destituição do Presidente do CONDEMA/ Miguelópolis ocorrerá mediante
decisão de dois terços dos seus membros, caso não estejam sendo cumpridas as suas
funções nos termos estabelecidos na lei e no regimento interno, cabendo à Presidência
em exercício ou ao Plenário a convocação imediata de reunião extraordinária para
eleger uma nova direção do Conselho.

CAPITULO li I
Vice-Presidente:
CAPITULO I
I - Auxiliar o presidente na condução dos trabalhos;
li- Substituir o presidente em seus impedimentos ou afastamento;
I I I- Ser responsável pelos trabalhos das Câmaras Técnicas e comissões espec1a1s,
como coordenador, podendo constituir um substituto em caso de impedimento do
exercício desta função.

TITULO I I I
DOS CONSELHEIROS
CAPITULO I Do Mandato
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Art.16°. O mandato dos conselheiros corresponderá ao período de 2 (dois) anos,
admitindo-se uma recondução consecutiva como titular, podendo ser reeleito uma
única vez.
Parágrafo primeiro: Desde que haja a vacância correspondente ao período integral
mínimo de um mandato, é permitido a qualquer conselheiro a candidatura e/ou eleição
e/ou assunção ao mesmo cargo da diretoria outrora ocupado, com estrita observância
do disposto no caput do artigo 60 (sexto).
Parágrafo segundo: O suplente que não possuir a vacância determinada no parágrafo
único do artigo 60 (sexto) estará impedido de ocupar o cargo, mesmo em ocorrendo
impedimento do titular, devendo, nesse caso, proceder-se a nova eleição para o
referido cargo.
Art.17°. O conselheiro do COMDEMA-Miguelópolis perderá o mandato se computada
sua falta, sem justa causa, em 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou em 4
(quatro) reuniões ordinárias alternadas, considerados os últimos 12 (doze) meses, e
desde que não tenha sido substituído pelo suplente,e o.
Parágrafo Primeiro: A destituição dos membros do COMDEMA caberá a seus
membros mediante decisão de 2/3 dos conselheiros caso não seja cumpridas as suas
funções conforme legislações pertinentes e regimentos internos. Cabendo a Presidência
em exercício ou a plenário a convocação imediata reunião ordinária para eleger um
novo conselheiro.
Parágrafo Segundo. A Secretaria Executiva informará às entidades ou órgãos do risco
da perda de mandato dos Conselheiros do COMDEMA/ Miguelópolis, nos casos
expressos neste regulamento.
Art.1so Os Conselheiros não receberão qualquer remuneração pelos serviços
prestados, os quais serão considerados como prestação de relevante serviço ao
Município.
Art.19°. O titular e/ou suplente que perdeu o mandato, ou cujo mandato expirou-se
por força da aplicação da Lei do COMDEMA deve ser comunicado dessa situação por
escrito, pela Secretaria Executiva.

CAPITULO li
Do Processo de Renovação
Art.20° No prazo de até 90 (noventa) dias antes do término do mandato dos
Conselheiros, o Secretaria executiva do COMDEMA- Miguelópolis solicitará, através de
ofícios e de Edital a ser publicado no Diário Oficial do Município, a indicação dos
representantes das entidades .e segmentos participantes, fixando o prazo máximo de
30 (trinta) dias para o recebimento dessas indicações, já especificando as datas para
realização das Assembléias Gerais para indicação dos representantes dos diversos
segmentos da sociedade civil que compõem a Plenária.
I -As entidades e instituições não cadastradas dos segmentos que participam do
COMDEMA-Miguelópolis poderão cadastrar-se junto à Secretaria Executiva até 15
(quinze) dias antes do prazo fixado para os procedimentos de renovação de mandato.
li-Os representantes dos órgãos e entidades existente no COMDEMA Miguelópolis
poderão a qualquer momento, por justificativa, indicar novos nomes de sua própria
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entidade/órgão para substituição, mediante a aprovação da ma1ona absoluta dos
conselheiros presentes na reunião e posterior nomeação do prefeito.

Art.21° Os Editais para cadastramento e eleição serão submetidos à prévia aprovação
dos Conselheiros do COMDEMA- Miguelópolis, para posterior publicação no Diário
Oficial do Município e divulgação nos meios de comunicação disponíveis, 90 (noventa)
e 60 (sessenta) dias, respectivamente, antes do término do mandato dos Conselheiros.
l-Os Editais devem fixar as datas, horários e local realização das Assembléias de
Eleição, bem como a forma de cadastramento, credenciamento e a comprovação da
representação.
11-Transcorrido o prazo do parágrafo anterior, será convocada a Assembléia para
eleição de representantes dos segmentos.
111 - As Assembléias de Eleição dos representantes
(três) Conselheiros designados em votação pelo
instaladas no horário previamente estabelecido no
entidades cadastradas, ou 30 (trinta) minutos
Entidades cadastradas.

serão presididas por Comissão de 3
COMDEMA/ Miguelópolis, e serão
Edital, com a maioria absoluta das
após, com qualquer número de

IV-A Secretaria Executiva deverá fixar até 30 (trinta) dias antes do término do
mandato dos Conselheiros, através de Edital publicado no Diário Oficial do Município, a
data e regras da eleição para escolha dos Conselheiros.
V - Para a eleição dos Conselheiros os candidatos deverão cadastrar-se junto à
Secretaria executiva até 15 (quinze) dias antes da data fixada para eleições.
V I- A Secretaria Executiva encaminhará ao Prefeito Municipal a lista dos
representantes eleitos e indicados para a constituição do COMDEMA- Miguelópolis no
mandato subseqüente, para nomeação dos titulares e suplentes mediante Decreto, a
ser publicado 15 (quinze) dias antes do término do mandato em vigor.

Art.22o Os Conselheiros do COMDEMA/ Miguelópolis tomarão posse na primeira
reunião ordinária após o término do mandato dos ex-Conselheiros, através de termo
apropriado.

CAPITULO 111
Das Atribuições dos conselheiros
Art.23° São atribuições do Conselheiro:
I - discutir e votar todas as matérias submetidas ao COMDEMA- Miguelópolis.
11 - apresentar proposições, nos termos deste Regimento;
111 - colaborar com a diretoria no cumprimento de suas atribuições;
IV - pedir vista de processos e/ou documentos que estejam sob análise do COMDEMA
Miguelópolis, em qualquer fase;
V - requerer, na forma deste Regimento, a convocação de Reunião Extraordinária para
a apreciação de assunto relevante;
V I - propor a inclusão de matéria na Ordem do Dia e requerer, de forma justificada, a
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discussão prioritária de assunto dela constante;

VII - propor a criação e/ou integrar Câmaras Técnicas;
VIII- propor votação nominal;
IX - ter, quando solicitado, o registro em Ata de seu ponto de vista sobre assunto
constante da pauta;
X - propor convite a colaboradores para acrescentar subsídios aos assuntos de
competência do COMDEMA- Miguelópolis.
Art.24° - Compete aos membros do COMDEMA- Miguelópolis:
I - comparecer às reuniões;
li - debater a matéria em discussão;

III- requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente;
IV - apresentar relatórios e pareceres, dentro do prazo fixado;
V- votar e ser votado;
VI- propor temas e assuntos à deliberação e ação do Plenário.

TITULO IV
Da SECRETARIA EXECUTIVA
Art.2so

-

Compete à secretaria executiva/secretário:

I - Assessorar a Presidência do COMDEMA/ Miguelópolis e executar tarefas correlatas
determinadas pelo Presidente e/ou previstas no Regimento Interno;
II - Organizar e ter a guarda do arquivo, dos livros e documentos do COMDEMA/
Miguelópolis; providenciar a anotação de presença nas reuniões e colher as assinaturas
dos presentes em livro próprio e específico para cada reunião;
III - providenciar o envio das comunicações e convocações, minutas de atas aos
conselheiros presentes na última reunião;
IV - comunicar, com antecedência de 15 (quinze) dias, ao Conselheiro que estiver
prestes a perder o mandato, nos termos deste Regimento;
V - comunicar o conselheiro suplente, quando a saída do titular;
VI - organizar o Expediente do Conselho;
XII - receber as proposições dos conselheiros.
VIII - Elaborar as Atas das reuniões, assinando-as em conjunto com o Presidente,
gravá-las por qualquer meio tecnológico, mantendo-as arquivadas,
IX - organizar o expediente do COMDEMA- Miguelópolis;
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X - encaminhar os pedidos de informações, fazendo-os constar do expediente do
COMDEMA- Miguelópolis;
X I-fornecer suporte e assessoramento técnico ao COMDEMA- Miguelópolis nas
atividades por ele deliberadas;

XII
organizar os serviços de protocolo, distribuição e arquivo do COMDEMA
Miguelópolis;
-

·

TITULO V
DO PLENARIO

Art.26 - O Plenário é o órgão superior de deliberação do COMDEMA- Miguelópolis.
Art.27°- O conselho reunir -se - à em plenário ordinariamente 1 (uma) vez por mês
ou extraordinariamente - propor alterações deste Regimento para homologação pelo
Prefeito Municipal;
Art.28° - As reuniões do Conselho serão realizadas com a presença de Membros
titulares, suplentes, observadores, convidados e qualquer pessoa interessada:
§ 10 - Será exigida a presença de pelo menos metade de seus membros titulares ou
seus suplentes, na ausência de seus titulares, as deliberações serão por maioria,
simples cabendo ao Presidente somente o voto de desempate .
§ 20 - Nos casos de reuniões destinadas a votar alteração no Regimento Interno, o
quorum mínimo será de (2/3) dois terços dos membros.
Art.29° - O presidente procederá à convocação dos conselheiros com antecedência de,
pelo menos, 5 (cinco) dias úteis para as reuniões ordinárias e de 2 (dois) dias úteis
para as extraordinárias.
§ único - A ordem do dia será enviada juntamente com a convocação, com a
antecedência prevista neste artigo.
Art.30° - Caso o membro titular esteja impedido de comparecer à reunião plenária do
conselho deverá, antecipadamente comunicar ao seu respectivo suplente.
Art.31°- As ausências dos membros, convocados nos termos do artigo anterior do
COMDEMA, deverão ser justificadas.
Parágrafo único - As justificativas deverão ser encaminhadas para do COMDEMA no
prazo máximo de 15 (quinze) dias após haver sido realizada a Reunião.
Art.32o - O Membro do COMDEMA eleito como titular que faltar a mais de 03 (três)
reuniões consecutivas ou a OS (cinco) alternadas sem justificativa, em ambas as
hipóteses, no curso de 0 1 (um) ano, perderá o seu mandato, devendo assumir o
suplente eleito.
§ 1° - Em caso de renúncia ou perda de mandato, previsto no caput deste artigo, do
titular e do suplente, as entidades serão convocadas para eleição de novos membros
para cumprirem mandato com término na mesma data que os demais conselheiros.
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§ 20-A destituição dos membros do plenário CONDEMA- Miguelópolis ocorrerá
mediante decisão de dois terços dos seus membros, caso não estejam sendo cumpridas
as suas funções nos termos estabelecidos na lei e no regimento interno, cabendo à
Presidência em exercício ou ao Plenário a convocação imediata de reunião
extraordinária para eleger uma nova direção do Conselho
§ 3° - As vagas não serão preenchidas se o prazo para o término do mandato dos
conselheiros for inferior a 45 (quarenta e cinco) dias.
Art.33°-Ao Plenário compete:
II - Eleger a diretoria do COMDEMA
III - Dar apoio ao presidente e ao secretário no cumprimento de suas atribuições
IV Propor alterações deste regimento para homologação pelo Prefeito Municipal.
-

§ único-Os conselheiros, em situações de real necessidade, poderão ser
acompanhados por assessores, comunicando, previamente, ao secretário se estes farão
uso da palavra.
Art.34°-A apreciação dos assuntos pelo Plenário obedecerá às seguintes etapas:
I

-

será discutida e votada matéria proposta pela presidência ou pelos membros;

Il - o Presidente dará a palavra ao relator, que apresentará seu parecer, escrito ou
oral;
III- terminada a exposição, a matéria será posta em discussão;
IV - encerrada a discussão, e estando o assunto suficientemente esclarecido, far-se-á
a votação.
Art.35° - As deliberações do Plenário serão tomadas por maioria de votos dos
membros presentes, cabendo ao Presidente, além do voto pessoal, o de desempate.
Art.36°-As decisões do Plenário, depois de assinadas pelo Presidente e pelo relator,
serão anexadas ao expediente respectivo.

TITULO VI
DAS ATAS
Art.37°. De cada reunião, que deverá ser obrigatoriamente gravada em qualquer meio
tecnológico, numerada e arquivada na Secretaria Executiva, será redigida Ata assinada
pelo Presidente e pelo Secretário, ainda que ad hoc.
Parágrafo único: A Ata será digitada e encaminhada juntamente com a Pauta da
próxima reunião, para aprovação dos Conselheiros.
Art. 38°. Constarão da Ata:
I - identificação da reunião, isto é, se é a primeira reunião ordinária ou extraordinária,
da Plenária ou das Câmaras Técnicas;
II - data, hora e local da abertura da reunião;
III - o nome e as respectivas organizações dos Conselheiros presentes;

��f�'J:�'if}

Fls.n°

�;G�J�, Prefeitura Municipal de Miguelópolis
, - �r.,-, ·

_ __ _

Estado de São Paulo

���

Prefeito Municipal

DECRETO no 4.484 de 10/05/2012.

IV - a justificativa dos Conselheiros ausentes;
V

-

o nome dos convidados e suas respectivas funções e/ou organizações;

VI - sumário do expediente, relação da matéria lida, registro das proposições
apresentadas de acordo com a pauta e das comunicações transmitidas;
VII - as votações e os respectivos votos e declarações de voto;
VIII - o texto das proposições aprovadas;
I X - resumo da matéria incluída na Ordem do Dia, com a indicação dos debates e a
transcrição dos trechos expressamente solicitados para registro em ata;
X - As atas das reuniões passam a ser redigidas constando os conselheiros I
representantes que estiverem prestes a perder o mandato, nos termos da Lei e do
Regimento Interno do COMDEMA.
X l-A ata poderá ser retificada e/ou conter ressalvas desde que presente erro e/ou
om1ssao quanto a fatos divergentes daqueles anotados, podendo referida
retificação/re�salva ser requerida única e exclusivamente após a leitura da ata, através
de manifestação verbal do conselheiro.

TITULO XII
DAS REUNIÕES
Art. 39°. As reuniões do COMDEMA/Miguelópolis serão ordinárias ou extraordinárias.
Parágrafo único: As reuniões poderão, havendo necessidade e sendo aprovadas pelo
Conselho, manter-se em caráter permanente até a solução da matéria objeto de
deliberação.
1- As reuniões ordinárias deverão ser agendadas previamente, através de proposta
para o período correspondente ao ano civil apresentada pela presidente e aprovada
pela plenária do COMDEMA/Miguelópolis, especificando dia, hora e local de sua
realização.

§ Primeiro: . As reumoes ordinárias serão mensais e com duração máxima de 2
(Duas) horas, podendo ser prorrogadas a critério da Plenária.
I- A agenda deve ser comunicada por escrito aos conselheiros imediatamente após sua
aprovação.
11- As alterações na agenda devem ser comunicadas aos Conselheiros, por escrito, com
no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência.

Art. 40°. As reuniões extraordinárias poderão ser marcadas para qualquer dia útil e
hora comercial, com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, por
convocação do Presidente e/ou a requerimento da maioria absoluta (cinqüenta por
cento mais um) do Plenário, sendo vedados debates e/ou deliberações a respeito de
qualquer matéria não contemplada previamente na convocação.
Art.410
Somente haverá reunião do Plenário com a presença da maioria simples dos
membros com direito a voto.
-
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Art.42° - Poderão participar das reuniões do Plenário, sem direito a voto, assessores
indicados por seus membros, bem como pessoas convidadas.
Art.43o. À hora estipulada, o Presidente do Conselho ou quem o substitua verificará o
quorum no livro de presença e, havendo, declarará iniciada a reunião.
I - O quorum das reuniões se estabelece com a presença de 50 % (cinqüenta por
cento) mais um dos conselheiros com efetivo mandato de titular e/ou seu suplente; em
primeira chamada, ou 1/3 (um terço) dos Conselheiros e/ou seu suplente após 30
(trinta) minutos.
I I - Caso não haja quorum em primeira chamada, serão aguardados 30 (trinta)
minutos para nova verificação, quando será dado início ou encerramento da reunião.
I I I - Os trabalhos serão relatados circunstanciadamente no livro de atas de reuniões,
as quais serão assinadas pela Presidência e/ou seu substituto e pelo Secretário.
I V- Não havendo a reunião, será anotado em ata a relação dos conselheiros que
assinaram o livro de presença e o encerramento da mesma pela Presidência;
V- O quorum regimental das reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente de
Miguelópolis calcula-se excluindo membros que perderam o mandato, aplicando-se o
disposto neste parágrafo até que os respectivos cargos venham ser regularmente
ocupados, de acordo com o que estipula a Lei do COMDEMA.

Art.44°. Estando presentes os conselheiros titulares, as reuniões serão facultadas aos
respectivos conselheiros suplentes, que terão somente direito a voz e não contarão
para o quorum regimental.
Art.45°. Desde que submetida à análise da Presidência do Conselho e incluída na
pauta, as reuniões poderão contar com presença de assessores técnicos, consultores e
entidades de notória atuação e conhecimento na área ambiental, sendo-lhes facultada
manifestação para esclarecimento aos conselheiros no tempo estipulado pela
Presidência.
Parágrafo único: As reuniões são abertas ao público, sem direito a voto e com direito
a manifestação, desde que autorizada pelo Plenário e presidente.

TITULO XIII
DO EXPEDIENTE
Art.46°. As reuniões do COMDEMA/Miguelópolis terão sua pauta definida na abertura,
na qual constará necessariamente:
I -abertura da sessão, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
li-leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia;
I I I - deliberações;
I V - palavra franca;
V - encerramento.
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TITULO IX
DAS PROPOSIÇÕES
Art.47°. As proposições consistirão na manifestação escrita sobre toda matéria sujeita
a deliberação, podendo constituir parecer, resolução, moção e/ou emenda.
Art.48°. As propostas de resolução e moção, bem como de quaisquer matérias para
discussão e deliberação deverão ser feitas por escrito e encaminhadas à Secretaria
Executiva até 5 (cinco) dias antes da próxima reunião.
§ único: Para assuntos urgentes, as proposições poderão ser apresentadas até o início
dos trabalhos de cada reunião, com a anuência do Plenário.

Art.49°. Os Conselheiros farão as inscrições das proposições, que deverão ser
apresentadas e justificadas, por escrito, à Secretaria Executiva.
Art. 50°. Os Conselheiros poderão fazer uso da palavra para esclarecer suas
proposições por até 5 (cinco) minutos, respeitando-se a ordem cronológica de inscrição
das mesmas junto à Secretaria Executiva.
Art.51°. Após justificativa, se nenhum Conselheiro pedir formação de processo, a
proposta será discutida e votada.
§ 1°-Nas discussões de proposições que não tenham processo formado, cada
Conselheiro disporá de 3 (três) minutos para sua participação no debate.

Art.S2°. Para proposições em que for solicitada a formação de processo, o pedido será
analisado pelo Plenário e, se julgado pertinente, será votada sua abertura.
§ 1°-Na formação do processo, o Presidente do COMDEMA-Miguelópolis poderá, se
necessário, obter dos setores competentes da Prefeitura Municipal e/ou outros órgãos
públicos ou privados a instrução técnica da matéria.
§ 2°-Na mesma reunião, o Plenário indicará uma ou mais Câmaras Técnicas que
analisarão o processo e prepararão parecer escrito para posterior apreciação do
plenário na Ordem do Dia.

Art.53°. Os conselheiros farão as inscrições das propos1çoes, que deverão ser
apresentadas e justificadas, por escrito, à Secretaria Executiva.
Art.54°. Os conselheiros poderão fazer uso da palavra para esclarecer suas
proposições por até 5 (cinco) minutos, respeitando-se a ordem cronológica de inscrição
das mesmas junto à Secretaria Executiva.

TITULO X
DA ORDEM DO DIA
Art.55° Finalizado o expediente e esgotados os prazos para proposições, a Presidência
dará início à discussão e votação da Ordem do Dia.
§1°-A Ordem do Dia será organizada pela Presidência, ouvidos os Coordenadores das
Comissões Técnicas, e encaminhada para conhecimento dos conselheiros, por escrito,
com 5 (cinco) dias úteis de antecedência.
§2°- A matéria constante da pauta na Ordem do Dia obedecerá a seguinte ordem:

Fls. n°

_
___

Prefeito Municipal

DECRETO n° 4.484 de 10/05/2012.

I- exposição das Comissões Técnicas;
II- matérias em regime de urgência;
III- votações e discussões adiadas;
IV - demais matérias segundo a antigüidade.
V- Todo e qualquer assunto constante da Ordem do Dia deverá ter um relator, que
apresentará parecer sobre o assunto.
Art.s6o. O deferimento dos pedidos de urgência ou de preferência dependerá da
aprovação do plenário.
Art.s7o. A Ordem do Dia poderá ser alterada, mediante aprovação do plenário, nos
casos de:
I - inclusão de matéria relevante;
II - inversão preferencial;
III - adiamento;
IV - retirada de pauta.
Art.58°. O adiamento da discussão ou votação será requerido verbalmente, devendo
ser aprovado pelo plenário e não podendo exceder o prazo de 30 (trinta) dias.
§ 10-0 adiamento de votação só poderá ser requerido antes de iniciado o processo de
votação.
§ 2°- É vedado o segundo adiamento de qualquer matéria, a requerimento do mesmo
conselheiro, não podendo haver mais do que dois adiamentos, em qualquer hipótese.

TITULO XI
DA DISCUÇÃO
Art.59°. Apresentado o assunto em pauta e colocado em discussão pela Presidência,
será concedida a palavra primeiramente ao relator e depois aos demais conselheiros
que a solicitarem.
Art. 60°. Serão concedidos os seguintes prazos para debates:
§ 1° - ao relator, até 15 (quinze) minutos para a leitura de seu relatório e voto;
§ 20 - aos demais conselheiros, até 3 (três) minutos para cada inscrito.

Art.61o. Será facultada a apresentação de emendas ou substitutivos durante a
discussão.
I- As emendas e substitutivos serão
especificamente ao assunto em discussão.

apresentados

por

escrito,

referindo-se

li- Poderão ser destacadas emendas para a constituição de nova proposição quando a
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Presidência ou o Conselho julgarem pertinente, ou mediante solicitação de um
cansei heiro.

Art.62°. Não havendo mais oradores, a Presidência do Conselho encerrará discussão
da matéria e procederá a votação.

TITULO XII
DA PAUTA
Art. 63°. Finalizado o expediente e esgotado os prazos para proposições, a
Coordenação dará início à discussão e votação da pauta.
1-A pauta se�á organizada pela Coordenação, ouvidos os Coordenadores das Câmaras
Técnicas, e encaminhada para conhecimento dos Conselheiros, por escrito, com 5
(cinco) dias úteis de antecedência.
11-A matéria constante da pauta obedecerá a seguinte ordem:

I - matérias em regime de urgência;
11 - exposição das Câmaras Técnicas;
111 - votações e discussões adiadas;

IV- demais matérias segundo a antigüidade.
Art.64°. O deferimento dos pedidos de urgência ou de preferência dependerá da
aprovação do Plenário.
Art. 65°. A pauta poderá ser alterada, mediante aprovação do Plenário, nos casos de:
I - inclusão de matéria relevante;
11 - inversão preferencial;
111- adiamento;

IV- retirada de pauta.
Art.66°. O adiamento da discussão ou votação será requerido verbalmente, devendo
ser aprovado pelo Plenário, que fixará novo prazo para votação.
§ 10 - O adiamento de votação só poderá ser requerido antes de iniciado o processo de
votação.
§ 2°-vedado o segundo adiamento de qualquer matéria, a requerimento do mesmo
Conselheiro, não podendo haver mais do que dois adiamentos, em qualquer hipótese.

TITULO XIII
DA VOTAÇÃO
Art. 67° : As deliberações serão tomadas pela maioria simples dos Conselheiros
presentes.
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Art. 68°. Os processos de votação serão os seguintes:
simbólico, em que a Presidência solicitará que os conselheiros "favoráveis"
I
permaneçam como estão e os discordantes e/ou as abstenções que se manifestem, e,
em seguida, proclamará o resultado da votação;
-

II nominal, em que conselheiros serão chamados a votar pela Presidência, anotando
o Secretário as respostas e passando a lista à Presidência, para a proclamação do
resultado.
-

Art.69°. Na votação simbólica ou nominal, será lícito ao conselheiro retificar seu voto,
antes de proclamado o resultado da votação.

Art.70°. As declarações de votos não poderão ultrapassar o prazo de 1 (um) minuto e
deverão ser enviadas à mesa por escrito, até o final da reunião, para efeito de registro.
Art.71°. Poderá o conselheiro pedir a palavra para o encaminhamento da votação pelo
prazo de 1 (um) minuto, inadmitidos os apartes.
Art.72o. O substitutivo terá preferência na votação e, em caso de rejeição, será votada
a proposição original.
Art.73°. Nenhuma emenda poderá ser apresentada depois de iniciada a votação.
Art.74o. As votações das emendas seguirão a seguinte ordem:
I

-

II

emendas supressivas;
-

III

emendas substitutivas;
-

emendas aditivas.

Art.7so. Vencido o relator em seu voto, a Presidência designará um revisor, de
preferência o autor do substitutivo ou emenda, para redigir o texto aprovado, cuja
redação deverá ser submetida ao plenário na reunião seguinte.
Art.76°. As súmulas de todas as decisões do COMDEMA/Miguelópolis deverão constar
não apenas das atas das reuniões, mas também dos processos a que se referirem,
assinadas pela Presidência e pelo relator.

TITULO XIV
DA ANÁLISE DE PROJETOS
Art.77°. O. COMDEMA/Miguelópois poderá criar Câmara Técnicas e Comissões
Especiais, permanentes ou temporárias, para auxiliar no exame dos projetos a ele
submetidos.

CAPITULO I
DAS COMISSÕES ESPECIAIS
Finalidade e competência
Art.7so
As comissões especiais serão criadas por deliberação do plenário, entre os
conselheiros do COMDEMA, terão funções especificas e se extinguirão quando
preenchidos os fins a que se destinarem.
-
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§ único - As comissões especiais serão compostas por conselheiros que manifestarem
interesse e poderão oficialmente convidar pessoas para oferecerem subsídios.

Art.79o
Os relatórios, pareceres e propostas decorrentes dos trabalhos das
comissões do COMDEMA, elaborados pelo respectivo relator, serão apresentados para
apreciação e decisão do plenário.
-

§ único- As comissões especiais elegerão o relator.

CAPITULO II
DAS CÂMARAS TÉCNICAS
Finalidade
Art.80°-As Câmaras Técnicas serão criadas por deliberação do plenário, composta por
conselheiros do COMDEMA, para exercer uma ou algumas das competências a ele
atribuídas.
§ único - A deliberação que criar a câmara técnica fixará suas atribuições e
composição.
Art.81°-As Câmaras Técnicas são equipes colegiadas, com caráter consultivo, podendo
ser permanentes ou transitórias.

Capítulo III
Das atribuições
Art.82° - São atribuições gerais das Câmaras Técnicas:
§1°-subsidiar discussões do COMDEMA, manifestando-se quando consultada, nas
matérias de competência deste;
§ 2° - apresentar relatórios, pareceres e propostas decorrentes dos seus trabalhos
para apreciação e decisão do Plenário do COMDEMA;

Art.83° - As Câmaras Técnicas serão compostas por membros de órgãos e entidades
que compõem o COMDEMA.
§ 1°-Cada Câmara Técnica específica terá um Secretário escolhido entre os seus
membros quando da sua primeira reunião.
§ 2° - A Diretoria do COMDEMA deverá suprir de forma complementar e supletiva, o
suporte técnico e administrativo necessário ao bom desenvolvimento dos trabalhos.
§ 3° - Perderão a condição de membros das Câmaras Técnicas, os órgãos ou entidades
cujos representantes faltarem a 02 (duas) reuniões consecutivas, sem justificativa por
escrito em 2 (dois) dias úteis.

Art.84° - O vice-presidente do COMDEMA, responsável pelos trabalhos das Câmaras
Técnicas e Comissões Especiais, por deliberação do Plenário, encaminhará às
respectivas Câmaras as solicitações de estudos, pareceres e outros trabalhos afins.
§ 1°: - Com a finalidade de agilizar o trâmite de estudos, pareceres e outros trabalhos
afins, o vice-presidente encaminhará os documentos afeitos às Câmaras Técnicas
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Permanentes e, concomitantemente, informará os membros do COMDEMA do fato.
§ 2o: - A qualquer momento os conselheiros poderão solicitar esclarecimentos sobre
os documentos enviados às Câmaras Técnicas.

Art.sso - Os integrantes das Câmaras Técnicas, conforme a necessidade e mediante
comunicação prévi, poderão fazer-se acompanhar de um assessor técnico, que terá
direito a voz em suas reuniões.
§ único - As Câmaras Técnicas poderão propor a limitação do número total de
assessores conforme sua conveniência.

Art.86° - As Câmaras Técnicas somente se reu nirão com a presença de no mm1mo
50% mais 0 1 (um) de seus membros em primeira chamada, ou qualquer número em
segunda chamada, após quinze minutos.
§ Único - Havendo aprovação por maioria simples dos votos dos membros, o parecer
emitido pela Câmara Técnica entrará na pauta das Reuniões Plenárias do COMDEMA.

Art.s7o - Qualquer membro do COMDEMA que manifestar interesse na discussão do
tema em apreciação pelas Câmaras Técnicas poderá participar das reuniões, com
direito a voz, porém, sem direito a voto.
§ Único - É de responsabilidade dos Coordenadores das Câmaras Técnicas comunicar
com antecedência as datas das reuniões a todos os conselheiros do COMDEMA.

Art.88° - Em cada reunião das Câmaras Técnicas será lavrada Ata sucinta, que após
aprovação de seus membros, será assinada pelo seu secretário.
Art.sgo - Os documentos pertinentes às reuniões das Câmaras Técnicas deverão ser
disponibilizados para os membros participantes, na Secretaria ou exclusivamente por
documentos eletrônicos, caso existam.
Art.90° - As matérias, pareceres e informações pertinentes às Câmaras Técnicas serão
encaminhadas pelo seu secretário à Diretoria do COMDEMA, com antecedência de 07
(sete) dias úteis das reuniões plenárias.

TITU LO XV

Dos Pareceres
Art.91° . Os pareceres
fundamentais:

do

COMDEMA/Miguelópolis

constarão

de

duas

partes

I - análise global;
II - parecer conclusivo, propondo aprovação ou rejeição do projeto e quando for o
caso, oferecendo-lhe substitutivo ou emendas.

Art.92o. Os pareceres serão aprovados pela maioria simples dos conselheiros.
Art.93°. Os substitutivos ou emendas à matéria em pauta só serão objetos de
discussão se forem apresentados por escrito pelo conselheiro à Secretaria Executiva.
TITULO XVI

Fls. n°

___
_

Prefeitura Municipal de Miguelópolis
Estado de São Paulo
Prefeito Municipal

DECRETO no 4:484 de 10/05/2012.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.94°. Qualquer cidadão poderá obter informações sobre atividades, deliberações e
documentos pertinentes ao COMDEMA/Miguelópolis, através de requerimento à
Secretaria Executiva do COMDEMA.
Art. gso. As decisões sobre a interpretação do presente Regimento, bem como sobre
os casos omissos, serão registradas em Ata, passando a constituir precedentes que
deverão ser observados.
Art.96°. As propostas de alteração do Regimento deverão ser assinadas por, no
mínimo, 3 (três) Conselheiros e serão encaminhadas ao Plenário como proposição.
§ único: As alterações deste Regimento somente serão procedidas se aprovadas por
dois terços dos Conselheiros Titulares, com a posterior ratificação do Prefeito Municipal
e publicação no Diário Oficial do Município.

Art.97o. Os órgãos ou entidades que perderem o seu mandato não serão considerados
para efeito de estabelecimento do quorum regimental até que ocorra sua substituição.
Art.98°. Nos casos de perda de mandato e não havendo preenchimento da vaga, a
Secretaria Executiva enviará uma notificação às entidades regularmente cadastradas
junto à Secretaria Executiva pertencentes ao mesmo segmento da entidade excluída,
fixando um prazo de 30 (trinta) dias para a realização da eleição de um novo
representante, que cumprirá o período restante de mandato.
Art.99°. As proposições, resoluções e demais decisões do COMDEMA/Miguelópolis
serão divulgadas apenas pela Presidência e na sua ausência, pelo substituto legal ou
pela decisão do plenário, através do Diário Oficial do Município de Miguelópolis e, se
conveniente, através de outros Órgãos de Comunicação.
Art.100°. Em caso de dúvida a respeito da interpretação e/ou aplicação do presente
Regimento, o conselheiro poderá suscitar questão de ordem no prazo de 3 (três)
minutos, vetados os apartes.
Parágrafo único: Compete à Presidência ou ao Conselho decidir sobre a pertinência
da questão de ordem.
Art.101°. Nos casos de perda de mandato e não havendo preenchimento da vaga, a
Secretaria Executiva enviará uma notificação às Entidades regularmente cadastradas
junto à Secretaria Executiva pertencentes ao mesmo segmento da Entidade excluída,
fixando um prazo de 30 (trinta) dias para a realização da eleição de um novo
representante, que cumprirá o período restante de mandato.
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