
Gabinete do Prefeito 

DE 12 DE ABRIL DE 2019. 

DISPOE SOBRE A CRIACAO DO COMDEMA - 
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE DE OROS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Prefeito do Municipio de Oros/CE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO, no 

uso de suas atribuicoes legais, faz saber que a Camara Municipal APROVA e eu 
SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI MUNICIPAL: 

CAPiTULO I 

DA CONSTITUICAO, OBJETIVO E COMPETENCIA 

Art. 1 °. Fica criado o COMDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 

orqao de cornposicao paritaria, deliberative, normative e de assessoramento da 

Prefeitura Municipal de Or6s-CE, na protecao, preservacao, recuperacao e 

fiscalizacao ambiental no territorio do municf pio. 

Paraqrafo Onico. 0 COMDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, 

inteqrara a estrutura organizacional da prefeitura municipal, vinculada ao Gabinete do 

Prefeito Municipal de Or6s. 

Art. 2°. 0 COM DE MA tern por objetivo pro mover a participacao organizada da 

sociedade civil no processo de discussao e definicao da politica ambiental, na 

preservacao, recuperacao, protecao e fiscallzacao no Municf pio de Oros. 

Art. 3°. Ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente compete: 

I - Colaborar nos pianos e programas de expansao e desenvolvimento municipal, 

mediante recornendacoes referentes a protecao do Meio Ambiente do Municf pio; 

11 - Estudar, definir e proper normas e procedimentos visando a protecao ambiental do 

Municf pio, como colaboracao a sua adrninistracao: 

111 - Promover e colaborar na execucao de programas intersetoriais de protecao da 

flora, fauna e dos recurses naturais do Murriel pio; 

IV - Fornecer subsidies tecnicos para esclarecimentos relatives a defesa do meio 

ambiente, na lmposicao de licenciamento ambientai das atividades potencialmente 

poluidoras, ou passiveis de degrada9�9s,rp:lpj�ntc1I; 
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XIV - Fiscalizar e pronunciar-se sobre os atos do Peder Publico, no arnbito do 

Municipio de Oros, quanta a observacao da legislac;ao ambiental, bem como analisar 

balance e relatorio das atividades da Fundacao Ambiental Municipal de Oros; 

XV - Deliberar sobre Estudos de lmpacto Ambientai (EIA) e respectivos Relat6rios de 

lmpacto Ambiental (EIA/RIMA) e Relatorios Ambientais Preliminares (RAP) e sobre 

quaisquer outros pianos, estudos e relat6rios exigidos pela leqislacao municipal, 

estadual e federal, de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local ou 

regional, quando couber; 

XVI - Elaborar seu Regimento interno; 

XVI I - Apresentar sugest6es para o Plano Diretor Urbano no que concerne as quest6es 

ambientais; 

XVIII - Examinar rnateria em tramitacao na Adrntnistracao Publics Municipal, que 

envolva questao ambiental, bem como atos, procedimentos relacionados a qestao 

ambiental pela Fundacao Ambiental Municipal de Or6s; 

XIX - Proper e incentivar acoes de carater educative, para a formacao da consciencia 

publica, visando a protecao, conservacao e melhoria do meio ambiente; 
! 

XX - Emitir parecer sobre recurses administrativos relacionados a atos e penalidades 
I 

aplicadas pela Fundacao Ambientai Municipal. 

CAPiTULO II 

DA COMPOSl<;AO 

Art. 4°. O Cqnselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente sera composto por 1 O 
I 

( dez) rnernbros de forma paritaria por representantes do setor publico e da sociedade 

civil orqanizada, a saber: 
I 

I - Representantes do Peder Publico: 
I 

a) 01 (urn) representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, 
I 

Aquicultura e Pesca; 
I 

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educacao: 

c) 01 (urn) representante da Secretaria Municipal de Adrninistracao e Financas: 

d) O 1 ( um\) representante do ,liti 
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e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal do Trabalho, Acao Social e 

Desenvolvimento Econ6mico. 

f) 01 (um) representante do Departamento Municipal de Transite. 

11 - Representantes da Sociedade Civil; 

a) 01 (um) representante COL - Camara de Dirigentes Lojistas; 

b) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAS; 

c) 01 (um) representante de entidade civil que trabalhe com a tematica do meio 

ambiente, com atuacao no arnbito do Munidpio; 

d) 02 (dois) representantes de setores organizados da sociedade, tais como: 

Comercio, lndustria, Clubes de Servi90, Sindicatos, Empresa Privada, lgrejas, 

ONG'S e, pessoas comprometidas com a questao ambiental. 

e) 01 (um) representante de Universidades ou Faculdades comprometido com a 

questao ambiental. 

§ 1 °. 0 Presidente, Vice Presidente e Secretario serao eleitos, por maioria simples, de 

acordo com o resultado das elei96es realizada entre seus membros. 

§ 2°. A Secretaria Executiva do COMDEMA sera designado pelo Executive Municipal 

ligado ao orqao ambiental municipal. 

Art. 5°. Cada membro do COMDEMA tera um suplente que o substituira em caso de 

impedimento, ou ausencia. 

Paraqrafo Onico. Havendo ren(mcia ou impedimenta de qualquer membro da 

Cornissao, sera designado novo membro, que cornpletara o mandate, ouvida a 

respectiva classe representativa, nos termos deste artigo. 

Art. 6°. Todas as instituicoes que comp6e o Conselho deverao indicar seus 

representantes titulares e suplentes, cuja nomeacao se dara por Decreto do Executive 

Municipal. 

Art. 7°. Os representantes dos orqaos da Adrninistracao Municipal, bem como seus 

respectivos suplentes, serao designados pelo Prefeito, mediante sua indlcacao; 

Art. 8°. As atribulcoes conferidas ao Conselho de que trata esta Lei nao eliminam as 

competenctas constitucionais dos Poderes Executive e L.v•--4•�1,u 
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convocado pelo seu Presidente, par iniciativa pr6pria ou a requerimento de, pelo 

menos, 50% ( cinquenta par cento) de seus membros titulares. 

§ 1°. As reuni5es do Conselho, serao realizadas com a presence de membros efetivos 

e/ou seus suplentes, com a presence de, pelo menos, a maioria absoluta (50% mais 

um) de seus membros, e as deliberacoes serao par maioria simples, cabendo ao 

Presidente o voto de qualidade. 

§ 2°. A criteria do Conselho, poderao participar convidados com direito a voz. 

Art. 15. 0 COMDEMA podera instalar comiss5es tecnicas, com a finalidade de 

examinar quest5es especlficas do meio ambiente, de faros pr6prios, publicos ou 

\____� privados, opinando sabre as mesmas perante o conjunto do orqao. 

Art. 16. No prazo maxima de 30 (trinta) dias ap6s sua instalacao o COMDEMA 

etaborara seu Regimento lnterno, que devera ser homologado por Decreto do 

Executivo Municipal. 

Art. 17. 0 apoio tecnico e administrativo do Conselho sera prestado pela Secretaria 

Municipal de Planejamento, responsavel pela orientacao, articulacao, 

acompanhamento e avaliacao do andamento dos trabalhos tecnicos e administrativos 

do COMDEMA com o prop6sito de cuidar para que os objetivos, metas e cronogramas 

sejam executados e alcancados nos prazos estabelecidos e pela Fundacao Ambiental 

Municipal de Or6s. 

Art. 18. 0 COMDEMA rnantera com orqaos de Administracao Municipal, Estadual e 

Federal estreito intercarnbio com o objetivo de receber e fornecer subsidies tecnicos 

para esclarecimentos relativos a defesa o Meio Ambiente. 

Art. 19. As decis5es do COMDEMA serao consubstanciadas em Resolucoes. 

CAPiTULO IV 

DAS DISPOSCOES FINAIS 

Art. 20. A instalacao do COMDEMA e a cornposicao dos seus membros ocorrera no 

prazo maxima de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da publicacao 

desta Lei. 
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Art. 21. As despesas com a execucao desta Lei, correrao por conta de dotacoes 

pr6prias do orcarnento vigente, suplementadas se necessario. 

Paraqrafo Onico. 0 suporte financeiro, tecnico e administrative, indispensavel a 
instalacao e ao funcionamento do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, no que diz respeito ao local administrative e secretariado, sera prestado 

pela Prefeitura dentro do quadro ja existente no orqao municipal de Meio Ambiente, 

ou orqao a que o COMDEMA estiver vinculado. 

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 23. Fica revogada a Lei Municipal n° .033/06, de 13 de dezembro de 2006, e 

demais dlsposicoes em contrario. 

Paco da Prefeitura Municipal de Oros-Ceara, em 12 de Abril de 2019. 

� 
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Simao Pe== Pequeno 
Prefeito Municipal 


