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EMENTAICTia o Conselho Municipal de Meio Ambiente
de Nazare da Mata/PE e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NAUARE I}A MATA,
gyfAIX) DE PERNÀMBUCO, usando de suas atribuições legais, faz saber
rp a Cfura Municipal APROVOU e EU sanciono e promulgo a seguinte
Í EI:

CAPÍTULO I
Das Definições e Objetivos

llÍt l'. Todos têm direito ao meio ambiente eoologieamente equilibrado, bem de trsc
ourm e essencial à sadia quaiidade de vid4 irnpondo-se aa Municipio e à coletividade
o &ru de defendê-lc e preservá-lo pera es geraçÕes presentes e lirturas, garantindo-se
e$t'o dos ecossistemâs Ê o uso racianal dos reeursos ambientais.

lil, ?. Para efeitos desta Lei, serão consideradas entidades e organizações de meio
dicrre, aquelas que tenham como atívidade principal a defesa, proteção e preservação

ôGb mbiente, com, nü inínimo, um ans de regístro jurídico.

CAPÍTITI,G §
Do Conselho Municipal de Meio Ambiente

§EÇÃo r
Da Instituiçâa e Composição do Conselhq

etrL 3l. Fica criado o Conselho Municipal do Meio Ambiente, órgão autônomo de
critr deliberativo, consultivo, normativo e recursai, que tem çomo objetivo a
psrrzção, melhoria e Íecupereção da qualidade ambiental propícia à vida, visando
egnaÍ condições ao desenvolvimento socioeconômiço e a proteção da dignidade da
uirle humana.

Arf, f. O Conselho Municipai do Meio Ambiente será composto por 12 (doze)
lnnhros e respectivos suplentes, empossados pelo Chefe do Poder Executivo, sendo:

I - ' ,' : Iii.]ir-Se tltl!1iteS CIC ilc.)eJer

. . r,'. ri.'.1t./,;r-' rl"i \i.ilii
ipal sendo pelo menos 01(um) cia
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CAPffÂL ÊSTÂÊUÁL SÔ M.ÀRÂCÀTU

üABINETI ÜÜ PRIFEITS

II - i'] ,'icrL"r representantes dss §etorss Produtivos da Sosiedade Civil, sendo: *l
I lm reçri.srntânte & Si:rdicat+ +u Instituiçôes de Ensin+;

III - (il .icrrs r representântes de Instituições Àmbientaiisias;

If- -,1,1 ,ftrrs r represeatant*s de Entidades Cornu*itárias,

§ l' ü Drretor de Meio Amhiente, au aigu*m pcr *lc del*gad*, É rnembr* *at* d*
Comelho

I I. lA r.prrsentaçãa ria s*eicd*de çivil, os titutrares e §€us *upientes deverã* B*rt*n**r
r ffima entrdade,

§ Jl Ot r.prôsentantes previstos nos incisos II a IV deste artigo, deverão ser indicadas
.@rr€s de reuniões prévias *ntre as entidacles interessadas em participar do Conselho.

I f- \r ausência de candidatos das entidades eiencadas nos incisos Ii a IV cleste artigc,
r rltr Fcdrra ser preenchida por outra entidade que se candidate e seja aprovarla por
@lrrlg- pelo conselho eleito.

§ S- tls membros da Conseiho h,{unícipal de Meio Ambiente, assirr cofiio *s
respütür'os suplentes, serão nome*elos por ilecreto do Chefe do Poder Executivo.

-{rt S. O mandato dos Conselhciros será dç 02 {dois) anos? penllitida uma r?nic*
rmiiryâo. independente da condição de titular ou suplente.

Paqrattt único. A reconduçâo é vinculada à pessoa do represerfante, fi*and*
uxcfrgurata terebéni qua*d* *üsííeí *ítemância da c**diçã* de tit*lar e suple*te *u
rl..t terla-bem como a mudança de entidade representada, seja do Poder Executir,*
\{rrnrcipal ou de entidades não governaruentais"

-{rt 6' Os rnembros da Cor:selho Municipal do Meio Âinbiente serão norneadas pcr
hreto do Prefeito Mu,aieipal que observa-ra ns seguintes proeedimentos:

I - o: represeatantes da s*çiedade civii e s*§s r*speetivos supi*ntes serão indiead** p*r
o=-s;âo das Conlerêneias.Munieipais d* lvl*i* Â::rhierrte, p*i*s delegad*s parrieipa*t*r

II - os representantes do Poder Executivo serão os titulares das Secretarias Municipais
-. :-r., rrlirçs pl'rr estes desiEnados.

SEÇÃO H
Sa Competênci* do Conselho
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§ABINE"T[ DO PRÊI*EiTO
arL 7- cmpete ao conselho Municipal de Meio Ambiente;

I - oferrcer subsídios @ra a elaboração da Politica Municipal do Meio Àrnbiente,somc,"ih gbbal e integrado e de planos e pmjetüs que contemplem o respectivo srtor, d§
4 r es§eglrraÍ, em cooperação eom os órgaos-da adminiitração direta e indireta doItlmlcü*» a pwenção e controle da poluiçãÀ, combate as diverias formas de erosão, o
üflt c e gestão racionais do solo e dcs reclirsos naturais, bem como sue capacidads derwraÉo e esabilidade ecológica;

tr - íE m formulação de estratégia e controle da política de Meio Ambiente nolttu-rü*,;

Itr - pqr ao Executivo a criaçâo de unidades de conservação e incentivo à criação derurÍrrs prticulares;

IY-lErlr na forrrulação de estratégia e controle da política de Meio Ambiente;

Y - imivar e apoiar as iniciativas das comunidades tendentes à defesa e preservação&d*me e fomentar a criação de associações de conservação danaturezai

vr-Ícgistrar as instituições dç m*io ambiente atuantes no Murdcipio;

Yil - dcsenvolver, pelos meios neeessáriÕ§, r.ür1& ação educacional que sensibilize aslae a sociedade quanto ao dever de defesa e de pieseruação do ambíente;

Ym - acompanhar, avaliar e Íiscalizar as ações ambientais das entidadespuEúm€rÍais e não governâmentais do Município;

nf - decidiÍ, oomo instância administrativa, independentemente de depósito previo dos ralor' sobre as penalidades por infrações à normas ou padrões de controle
impostas pelo Orgão Ambiental competente, segundo a legislação ambiental

cm vigoÍ;

X - popor' aprovar e acompanhar a execução orçamentária e financeira anual dostuqrrlÍIsvirculados ac Fundo Muaicipal * rueia Amtriente;

'If - prropor a formulação de estudos e pesquisas com vistas à identificar situaçõesrlaantes e a qualidade do rneia ambiente;

4 - acompa-nhaÍ e avaliar a gestão dos recursos destinados a progrâÍaâs de meioabierrte, bem como o desempenho dos programas e projetos aprovados;

§u - zelat p,laefetivação do sistema descentralizado e participatiq

RUA DAffTAS BARRETO N81338, CENTRO, NAZARÉ DA MATA/PE. CEP 558@OOO
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GABINETE DO PREFEITO

XIV - fiscalizar e avaliar a gestão de recursos destinados ao meio ambiente"

sEÇÃo m
Da Estrutura e Funcionarnento

Art tP. O Conselho Municipal de Meio Ambiente possuirá a seguinte estrutura:

I - plenrfio;

tr - diretoria, composta de um Presidente, um Vice Presidente, 1o Secretario e 2o

Socf,etário, eleitos dentre os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, com
mmdalo de dois anos;

Itr - cmissões paritariaq de assuntos espeeífieos, eonstituidas por resoluções do
Plenário e;

IV - SêcÍetariaExecutiva do Conselho.

AÉ f- A Diretoria de Meio Ambiente prestará apoio necessário ao funcionarnenío do
C,mselho Municipal de Meio Ambiente, tais como: re€ursos humanos,materiais,
frmçiros e estrutuÍa fisica para o funcionamento regular do Conselha, devendo,para- b, indicar 03 (três) membros d* Pader Púbiiço parÍr cCImpsrem â §ecretaria
Ersriva do Conselhs.

AIL I0. O Conselho Municipal do Meio Ambiente instituirá seus atos através de
Íesdr4õ6 aprovadas pela maioria de seus membros. Na ausência daquele, terá direito a
lm fofuo voto por assunto na Sessão pleúria.

farigrrfo único. Todos os membros suplentes do Conselho deverão participar das
rcuiires ordinárias e extraordinárias, na falta do titular, e poderão participar das
mnas,quando presentes os titulares, oontudo, nesta ocasião, só terão direito à voz.

Att 11. O Regimento Interno do Consçlho Municipal de Meio Ambiente, elaborado
pdo Conselho nos primeiros noventa dias de sua posse? fixará os prazos legais de
cmv@o e demais dispositiv'cs refercntes as atribuições das membros da diretoria,
drcmissões e do plenário.

§EÇÃ{} EV

Dü Masd{rÉ* dç Comselhcir*

-trt. 12. A função de Consçlheiro é considerada públi*o e, não será
remunerada,. sendo seu exerçicic prioritário e as a quaisquer
outros sen'iços, quando determinada seu
pranicrpnção em diligênsias autorizadas por este

itÁzltRÉ ã& h§Â?À
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GABINETE DO PREFEITO

Art 13. Os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente poderão ser
substituídos mediaúe solicitação da instituição ou autoridade púbtica à qual estejam
vinculados, apresentú ao Conselho, o qual faút a comunicação do ato ao Prefeito
Mmicipal.

Art 14. PerdeÍá o mandato o Conselheiro que:

I - desyimulu-se do ügão de origem de suâ representação;

tr - ftlE a 03 (três) rermiões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas? sem justificativa,
qrrc deru [ ser ryesemada na forma prevista no Regimento Interno do Conselho;

m - epreseuur focedimento incornpatível com a dignidade das funções e;

IV- fumdma& por sentença irrecorrível, por crirne ou contravenção penal.

Irrirrú único. A substituição se dará por deliberação da maioria dos componentes
& Ccselh, em procedimento iniciado mediante provocação de integrante do
Cmdh Municipal, do Ministério Público ou de qualquer cidadão, assegurada a ampla
&"

^ÍL 
lí Nos casos de renúncia, impedimento, falta ou perda do rnandato, os rreÍnbrss

cftim do Conselho Municipal de Meio Ambiente serão substituídos pelo

$m,auomaticamente, podendo estes exercor os mesmos direitos e deveres dos
cfeliffi-

f.lrrírrrfo único. O pedido de renúncia deverá ser dirigido ao plenário do
Cwlho.mediante requerímento, devendo sür lido na sessão seguinte de se§
rcccbimento pela Secretaria Executiva do Conselho^

ArL 16. As entidades ou orgânizações representadas pelos Coaselheiros faltosos
ffi ser comunicadas a partir da segunda falta çonseçutiva, ou quarta interçalada,
ütrÉs de correspondência da Diretaria da Censelho Municipal de Meio Ambiente"

AÍt 17. Perderá a representetividade ric Ccnselha Municipal de lvíeic Ambi*nte *
itrstiEiçâo que:

I - eringuir sua base territorial de atuação no Município de Nazaré da Mata/PE;

II - tiver constatadc em seu fun*ionamenio irrcgularidade de açentuada
torne incompatível suâ rsprssontação no Conselho Municipçl *;

III - sofrer penaiidade administrativa reconhecidamente

-=:-
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C,{?fTULS II1
Ilas Ilispcsições Fi*ai* e Tra*sitóriat

ÂrL 18" Ficam relogadas todas as disposiçSes çin contr:íria, especialmente
Municipal no [t8 ]0Ctü. datada de ü3iü5/20$0.

Ârt 19" Esra Lei entra em vigor na data de sua pubtricaçãc.
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ESCRITUúRIO
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