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Lei Municipal n° 442, de 07 de maio de 2009.
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Disp6e  sobre  a  criacao  do  Conse]ho
Municipal       do       Meio       Ambiente
(CMMA) e da outras providencias.

do Municipio  de Conceicao do Jacuipe,  Estado da Bahia,  Excelentissima
YOSHiDA, em obediencia ao disposto na Lei Organica`--.```_` --,--- _  __--_

Municipal,  faz  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  foi  sancionada  a
seguinte Lei:

Art.1°  -  Fica  criado;  no  ambito  da  Secretaria  Municipal  do  Meio  Ambiente,  o  Conselho
Municipal do Meio Ambiente -(CMMA).

Paragrafo Onico - 0 CMMA 6 urn 6rgao colegiado, consultivo de assessoramento ao Poder
Executivo Municipal e deliberativo no ambito de sua competencia, sobre as quest6es ambientais
propostas nesta e `demais Leis correlatas do Municfpio.

Art. 2° -Ao Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA) compete:

I - Formular as diretrizes para a polftica municipal do meio ambiente, inclusive para atividades
prioritarias de agao do municipio em relagao a protegao e conservagao do meio ambiente;

11 -propor normas legais, procedimentos e ag6es, visando a defesa, conserva9ao, recupera9ao e
melhoria da qualidade ambiental do Municipio,  de acordo com a legislapao federal, estadual e
municipal pertinente;

Ill -Exercer a apao fiscalizadora de acordo com as normas contidas na lei Organica Municipal e
na Legislagao a que se refere o item anterior;

IV - Obter e repassar informag6es e subsidios t6cnicos relativos ao desenvolvimento ambiental
aos 6rgaos pdblicos, entidades pdblicas e privadas e a comunidade ein geral;

V   -   Atuar   no   sentido   da   conscientizagao   pdblica   para   o   desenvolvimento   ambiental
promovendo a educapao ambiental formal e informal, com enfase nos problemas do Municipio;

Vl - Subsidiar o Minist6rio Pdblico no exercicio de suas competencias para a protegao do meio
Ambiente previstas na Constituigao Federal de  1988;

VII - Solicitar aos 6rgaos competentes o suporte t6cnico complementar as ag6es executivas do
municipio na area ambiental;

VIII-propor     a  celebragao   de   convenios,   contratos   e   acordos  com   entidades   ptiblicas  e
privadas de pesquisas e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental;

IX  -  Opinar,  previamente,   sobre  os  aspectos  ambientais  de  politicas,  planos  e  programas
govemamentais que possam interferir na qualidade ambiental do municfpio;

X  -  Apresentar  anualmente  proposta  orgamentaria  ao  executivo  Municipal,  inerente  ao  seu
funcionamento;

XI - Identificar e informar a comunidade e aos 6rgaos pdblicos competentes, federal, estadual e
municipal,sobreaexistenciadeareasdegradadasouameacadasdedegradaparg;+
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XII  -  Opinar   sobre   a  realizapao   de   estudo   altemativa   sobre   as   possiveis   conseqtiencias
ambientais   de   projetos   ptiblicos   ou   privados,   requisitando   das   entidades   envolvidas   as
informap6es necessdrias ao exame da mat6ria, visando a compatibilizagao do desenvolvimento
econ6mico com a protegao ambiental;

XIII - Acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e poluidoras, de modo a
compatibiliza-las com as normas e padr6es ambientais vigentes, denunciando qualquer alterapao
que promova impacto ambiental ou desequilibrio ecol6gico;

XIV  -  Deliberar  sobre  a  instalagao  ou  ampliacao  de  inddstrias  nas  zonas  de  uso  industriais
saturadas ou em vistas de saturagao;

XV - Deliberar sobre a coleta,  selegao,  armazenamento, tratamento e eliminagao dos residuos
domiciliares,   industriiis   hospitalares   e   de   embalagem   de   fertilizantes   e   agrot6xicos   no
Municfpio ben como a destinagao final de seus efluentes em mananciais;

XVI -Receber dendncias feitas pela populagao, diligenciando no sentido de sua apurapao junto
aos 6rgaos federais,  estaduais e municipais  responsaveis e  sugerindo  ao prefeito Municipal  as
providencias cabfveis;

XVII  -  Acionar  os  6rgaos  competentes  para  localizar,  reconhecer,  mapear  e  cadastrar  os
recursos  naturais  existentes  no  Municipio,  para  o  controle  das  ag5es  capazes  de  afetar  ou
destruir o meio ambiente;

XVIII  -  Opinar  nos  estudos  sobre  o  uso,  ocupapao  e  parcelamento  do  solo  urbano,  posturas
municipais,  visando  a  adequagao  das  exig6ncias  do  meio  ambiente,  ao  desenvolvimento  do
Municipio;

XIX -Opinar quando solicitado sobre a emissao de alvaras de localizagao e funcionamento no
ambito municipal das atividades potencialmente poluidoras e degradadoras;

XX   -   Orientar   o   Poder   Executivo   Municipal   sobre   o   exercicio   do   poder   de   policia
administrativa no que conceme a fiscalizagao e aos casos de infrapao a legislapao ambiental;

XXI  -  Deliberar  sobre  a  realizagao  de  Audiencias  Pdblicas,  quando  for  o  caso,  visando  a
participapao   da   comunidade   nos   processos   de   instalagao   de   atividades   potencialmente
poluidoras;

XXII  -  Propor  ao  Executivo  Municipal  a  instituigao  de  unidades  de  conservagao  visando  a
protegao    de    sitios    de    beleza    excepcional,    mananciais,    patrim6nio    hist6rico,    artfstico
arqueol6gico,  paleontol6gico,  espeleol6gico e areas representativas de ecossistemas destinados
a realizagao de pesquisas basicas e aplicadas de ecologia;

XXIII - Decidir, juntamente  com o  6rgao executivo  do  meio ambiente,  sobre  a aplicagao dos
recursos provenientes do Fundo Municipal do Meio Ambiente;

XXIV  -  Acompanhar  as  reuni6es  das  Camaras  do  CHPRAM  em  assuntos  de  interesse  do
Municipio.

Art.  3°   -  0   suporte  financeiro,  tecnico  e  administrativo   indispensavel   a  instalacao  e  ao
funcionamento  do  Conselho  Municipal  do  Meio  Ambiente  sera  prestado  diretamente  pela
Prefeitura, atraves do 6rgao executivo municipal do meio ambiente ou 6rgao a que o Conselhg ~
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Art.  4°  -  0  Conselho  Municipal  do  Meio  Ambiente  (CMMA)  sera  composto,  de  forma
paritaria, por representantes do poder ptiblico e da sociedade civil organizada, a saber:

:,-uRine:rr:ss:::::::sq:: ::d,:::adrb:lacosecre,ar|a Mum,c,pal d. Me|. Amb,en,e,           PUBLICADO   E
b) urn representante do poder Legislativo Municipal designado pelos vereadores;        o.+       +,J
c) urn representante do Minist6rio ptiblico do Estado;                                               ~  A
d) urn representante da Secretaria Municipal de Sahde;
e) urn representante da Secretaria de Assistencia Social;

`. I) urn representante da Secretaria Municipal de Educapao;

g) urn representante da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Pdblicos;
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h) urn representante d? 6rgao da Administragao Pdblica Estadual ou Federal que tenha em suas
atribuig6es   a   protegao   ambiental   ou   saneamento   basico   e   que   possua   representagao   no
Municipio, tais como: EnmASA, EBDA, IBAMA ou outros.
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a) dois representantes de setores organizados da sociedade, tais como: associagao do com6rcio,
da inddstria, clubes de servigo, sindicatos e pessoas comprometidas com a questao ambiental;
b)  urn  representante  de  entidade  civil  criada  com  finalidade  de  defesa  da  qualidade  do  meio
ambiente, com atuagao no ambito do Municipio;
c) urn representante de Universidades ou Faculdades comprometido com a questao ambiental.

Art.   5°   -   Cada   membro   do   Conselho   tera   urn   suplente   que   o   substituira   em   caso   de
impedimento, ou qualquer ausencia.

Art.  6°  -  A  fungao  dos  membros  do  Conselho  Municipal  do  Meio  Ambiente  (CMMA)  6
exercida gratuitamente, considerado servigo de relevante valor social, nao percebendo nenhuma
remuneragao ou gratificagao pelos servigos prestados.

Art.  7°  -  Os  conselheiros  reunir-se-a  em  carater  ordinario  e  extraordinario  como  dispuser  o
Regimento Intemo do CMMA.

Pardgrafo  1°  -  0  Conselho  Municipal  do  Meio  Ambiente  (CMMA)  podefa  ser  convocado
extraordinariamente  pelo  seu  presidente  ou  por  solicita9ao  de  tres  conselheiros  respeitando  o
Regimento Intemo.

Paragrafo  2°   -  As   reuni6es   iniciarao  com  quorum   minimo  de   metade   mais   urn  de   seus
membros, deliberando por maioria simples em primeira convocapao e, em segunda com ndmero
de conselheiros presentes sendo fundamentado cada voto.

Art. 8° - As sess6es do Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA)  serao pdblicas e as
resolug6es e deliberag6es deverao ser publicadas na imprensa oficial do Municipio ou em jomal
local de grande circulagao ou afixadas em local de grande acesso pdblico ap6s cada sessao.

Art. 9° - 0  mandato dos membros do Conselho Municipal  do Meio Ambiente (CMMA) 6 de
dois anos, permitida uma recondugao, a excegao dos representantes do Executivo Municipal.

Art.  loo - Os 6rgaos ou entidades mencionadas no art. 4° poderao substituir o membro efetivo
indicado ou seu suplente, mediante comunicagao por escrito dirigida ao Presidente do Conselho
Municipal do Meio Ambiente (CMMA).

Art.Ilo -No prazo maximo de 60 (sessenta) dias ap6s a instalagao, o Conselho Municipal do
MeioAmbiente(CMMA)elaboraraoseuRegimentolntemo,quedeveraseraprovadoport¥+

3

/
--<



Municipal encaminhada a Camara Municipal Legislativa pelo Prefeito Municipal tamb6m mum
prazo de 60 (sessenta) dias.

Art.  120 -  0 Conselho  Municipal do Meio Ambiente (CMMA) podera instituir se necessario,
em  seu Regimento  lntemo,  camaras tecnicas em  diversas areas de  interesse e ainda recorrer a
t6cnicos e entidades de not6ria especializagao em assuntos de interesse ambiental.

Art.  130 - A  instalagao do  Conselho Municipal  do Meio Ambiente  (CMMA) e a composigao
dosseusmembrosocorreraonoprazomaximode60(sessenta)dias,contadosapartirdadatade
publicagao desta lei.

Art.  140  -
Secretaria
vigor.

Art.  150
contfario.

=

As despesas  com  a execugao da presente Lei  correrao por dotagao ongamentdria da
Municipal  do  Meio  Ambiente,  por  verbas  pr6prias  consignadas  no  orgamento  em

-  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publica9ao,  revogadas  as  disposi96es  em

Gabinete da Prefeita Municipal de Conceigao do Jacuipe, em 7 de Maio de 2009.
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