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O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos que
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Fica criado o Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente - COMDEMA, órgão de assessoramento a elaboração e
execuçãs da"'99lítica Municipal do Meio Ambiente, vinculado à Secretaria de
Turismo e Meio"~mbiente.

:~ Parágrafo Único - O presente conselHo é um órgão
i "

coleg,i~do, em composição tripartite paritária, entre o Poder Público, a
Sociedaae Civil e o Setor Econõmico, de caráter permanente, consultivo de
assessoramento ao Poder Executivo Municipal e deliberativ_o no. âmbito de
sua competência em consonância com a "Resolução OEPRAtyt rI.o 3925/09,
ficando responsável pela elaboração, coordenação e fiscalização da política
ambiental do município.

Art. 2° - Compete ao Conselho Municipal do Meio
Ambiente - COMDEMA, dentre outras atribuições que serão detalhadas no
Regimento Interno, e que lhe possam ser oficialmente conferidas:

I. Estabelecer as diretrizes básicas da Política
Municipal do Meio Ambiente visando à sustentabilidade;

II. Instituir normas de prevenção, controle e
monitoramento do Meio Ambiente;

III. Propor planos, projetos, programas e ações de
expansão e desenvolvimento da cidade que visem à proteção, conservação e
o uso sustentável ambiental.
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Art. 3° - Para consecução de suas propostas, poderá o
Conselho, requerer ao Poder Público Municipal, recursos técnicos que se
fizerem necessários.

Art. 4° - O Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente - COMDEMA, será composto, de forma tripartite paritária, por
representantes do Poder Público, representantes da Sociedade Civil
Organizada e por representantes do Setor Econõmico, distribuídos da
seguinte forma:

I. Representantes do Poder Público:

a) 03 (três) do Poder Público Municipal;

b) 02 (dois) do Poder Público Estadual;

c) 01 (um) do Poder Público da União;

II. Representantes da Sociedade Civil Organizada

a) 06 (seis) Representantes;

III. Representantes do Setor Económico

a) 06 (seis) Representantes;

Art. 5° - Cada 'membro do COMOEMA terá um suplente
que o substituirá em caso de impedimento, ou qualquer ausência.

Parágrafo Único - A suplência poderá ser ocupada por
Representantes de outra Entidade do mesmo segmento.

Art. 6° - O exercício das funções dos membros do
COMDEMA será gratuito, sendo considerado como prestação de serviços de
relevante valor social.

Art. 7° - As sessões do COMDEMA serão públicas e os
atos deverão ser amplamente divulgados.

Art. 8° - Os membros do COMDEMA terão mandato de 02
(dois) anos, permitindo a recondução por igual período.

Art. 9° - O Prefeito oficializará os nomes dos
representantes Governamentais no Conselho no prazo de até 30 (trinta) dias.
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Art. 10 - Deverá ser promovida uma assembléia para
indicar os representantes da Sociedade Civil e do Setor Econômico no prazo
de até 30 (trinta) dias.

Art. 11 - O COMDEMA será presidido pelo (a) Secretário
(a) Municipal de Turismo e Meio Ambiente, em conformidade com o
Regimento Interno.

Art. 12 - O conselho reunir-se à, com maioria simples de
seus membros, ordinariamente uma vez por mês, extraordinariamente por
convocação do presidente ou da maioria dos membros.

Parágrafo Único - As sessões Extraordinárias do
COMDEMA serão convocadas através de publicação no Diário Oficial do
Município, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, devendo ter ampla
divulgação.

Art. 13 - Os conselheiros que faltarem a 03 (três)
reuniões ordinárias consecutivas ou a 05 (cinco) reuniões alternadas, sem
justificafívas no período de 12 (doze) meses, serão substituídos.

, Art. 14 - O Re~imento Internodo Conselho será votado
pelos m RO prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da npmeação
e posse dos Co~selheiros.

Art. 15 - O COMDEMA poderá instituir se necessário, em
seu Regimento Interno, Câmaras Técnicas em diversas áreas de interesse e
poderá ainda recorrer a técnicos e entidádês de- notória especialização em
assuntos ambientais. .

Art~,16 - A instalação do COMDEMA e a composição dos
seus membros ocorrerão em Plenária a ser realizada no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da data de publicação desta Lei, mediante
convocação pública por Edital.

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei
Municipal n.?449 de 30 de Dezembro de 2009.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ CABRÁLlA, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2010.. '
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