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EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 

 
Nº do CONTRATO: 0001/2020; 
Nº do Aditivo: 01; 
Contratante: Prefeitura Municipal de Conde/PB; 
Contratado: POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN EIRELLI; 
Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo o reajuste de valor do 
contrato nº 001/2020 em comento que versa sobre as recentes variações 
no preço dos combustíveis, destinado a atender a demanda da Prefeitura 
Municipal de Conde/PB, conforme demonstra notas fiscais em anexo e na 
forma descrita na tabela abaixo: 

VALOR CONTRATADO EM 2019 

PRODUTO 
PREÇO POR LITRO 
DISTRIBUIDOR (A) 

PREÇO POR LITRO 
CONTRATO VIGENTE (B) 

FORMULA A B 

GASOLINA  R$3,7817 R$4,29 
DIESEL 
COMUM 

R$3,2942 R$3,78 

DIESEL S10 R$3,2927 R$3,83 

ETANOL R$2,8213 R$3,49 

 
Abaixo, o quadro indica o aumento do valor das notas de compras 

dos combustíveis pelo fornecedor do contrato vigente, senão vejamos: 
 

NF’S JANEIRO 
2020 

PREÇO CUSTO (C) REAJUSTE (D) 

C D 

GASOLINA R$ 4,1011 + 8,4459% 

DIESEL 
COMUM 

R$ 3,5242 + 6,9819% 

DIESEL S10 R$ 3,5572 + 8,0329% 

ETANOL R$ 2,8098  - 0,4092% 

 

VALORES QUE DEVERÃO SER PRATICADOS A PARTIR DE 03/01/2020 

CALCULO E 
TOTAL (E) 

FORMULA (B+D%) 

GASOLINA 
COMUM 

R$ 4,29 + 8,4459% R$ 4,65 

DIESEL COMUM R$ 3,79 + 6,9819% R$ 4,04 

DIESEL S10 R$ 3,83 + 8,0329% R$ 4,13 

ETANOL R$ 3,49 -  0,4092% R$ 3,47 

 
Por isto, faz-se necessário apresentar o quadro do saldo e valores 

atualizados: 
 

QUADRO DEMONSTRATATIVO VALORES LICITADOS E REAJUSTES 

PRODUTO 
LITROS 
CONTRATO 

VALOR 
CONTRATADO 

VALOR 
REAJUSTADO 

DIFERENÇA 

GASOLINA  25.000 L R$ 107.250,00 R$ 116.250,00 + R$ 9.000,00 

DIESEL 
COMUM 

15.000 L R$ 56.700,00 R$ 60.600,00 + R$ 3.900,00 

DIESEL 
S10 

40.000 L R$ 153.200,00 R$ 165.200,00 
+ R$ 
12.000,00 

ETANOL 10.000 L R$ 34.900,00 R$ 34.700,00 -  R$ 200,00 

 
Desta forma, os valores dos itens acima descritos, ora objeto do 

reajuste, deveram ser praticados a partir do dia 03 de janeiro de 2020 da 
seguinte maneira: 

GASOLINA COMUM R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco centavos); 

DIESEL COMUM R$ 4,04 (quatro reais e quatro centavos); 

DIESEL S10 R$ 4,13 (quatro reais e treze centavos); 

ETANOL R$ 3,47 (três reais e quarenta e sete centavos). 

 
Valor Contratado: R$ 361.895,00 (trezentos e sessenta e um mil, 
oitocentos e noventa e cinco reais); 
Valor do Reajuste: R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e setecentos reais); 
Valor Global: R$ 386.595,00 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e 
noventa e cinco reais); 
Vigência: 31/12/2020; 
Data da Assinatura do Aditivo: 31 de janeiro de 2020. 

 

 
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA 

Prefeita 
  

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 
 

Nº do CONTRATO: 0002/2020; 
Nº do Aditivo: 01; 
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Conde/PB; 
Contratado: POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN EIRELLI; 
Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo o reajuste de valor do 
contrato nº 002/2020 em comento que versa sobre as recentes variações 
no preço dos combustíveis, destinado a atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde de Conde/PB, conforme demonstra notas fiscais em 
anexo e na forma descrita na tabela abaixo: 

VALOR CONTRATADO EM 2019 

PRODUTO 
PREÇO POR LITRO 
DISTRIBUIDOR (A) 

PREÇO POR LITRO 
CONTRATO VIGENTE (B) 

FORMULA A B 

GASOLINA  R$3,7817 R$4,29 
DIESEL 
COMUM 

R$3,2942 R$3,78 

DIESEL S10 R$3,2927 R$3,83 

ETANOL R$2,8213 R$3,49 

 
Abaixo, o quadro indica o aumento do valor das notas de compras 

dos combustíveis pelo fornecedor do contrato vigente, senão vejamos: 
 

NF’S 
JANEIRO 
2020 

PREÇO CUSTO (C) REAJUSTE (D) 

C D 

GASOLINA R$ 4,1011 + 8,4459% 

DIESEL 
COMUM 

R$ 3,5242 + 6,9819% 

DIESEL S10 R$ 3,5572 + 8,0329% 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

LICITAÇÃO  E  COMPRAS 
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ETANOL R$ 2,8098  - 0,4092% 

 

VALORES QUE DEVERÃO SER PRATICADOS A PARTIR DE 03/01/2020 

CALCULO E 
TOTAL (E) 

FORMULA (B+D%) 

GASOLINA COMUM R$ 4,29 + 8,4459% R$ 4,65 

DIESEL COMUM R$ 3,79 + 6,9819% R$ 4,04 

DIESEL S10 R$ 3,83 + 8,0329% R$ 4,13 

ETANOL R$ 3,49 -  0,4092% R$ 3,47 

 
Por isto, faz-se necessário apresentar o quadro do saldo e valores 

atualizados: 
 

QUADRO DEMONSTRATATIVO VALORES LICITADOS E REAJUSTES 

PRODUTO 
LITROS 
CONTRATO 

VALOR 
CONTRATADO 

VALOR 
REAJUSTADO 

DIFERENÇA 

GASOLINA  15.000 L R$ 64.350,00 R$ 69.750,00 
+ R$ 
5.400,00 

DIESEL 
COMUM 

13.000 L R$ 49.140,00 R$ 52.520,00 
+ R$ 
3.380,00 

DIESEL 
S10 

11.000 L R$ 42.130,00 R$ 45.430,00 
+ R$ 
3.330,00 

ETANOL 1.000 L R$ 3.490,00 R$ 3.470,00 -  R$ 20,00 

 
Desta forma, os valores dos itens acima descritos, ora objeto do 

reajuste, deveram ser praticados a partir do dia 03 de janeiro de 2020 da 
seguinte maneira: 

GASOLINA COMUM 
R$ 4,65 (quatro reais e sessenta e cinco 
centavos); 

DIESEL COMUM R$ 4,04 (quatro reais e quatro centavos); 

DIESEL S10 R$ 4,13 (quatro reais e treze centavos); 

ETANOL R$ 3,47 (três reais e quarenta e sete centavos). 

 
Valor Contratado: R$ 164.839,00 (cento e sessenta e quatro mil, 
oitocentos e trinta e nove reais); 
Valor do Reajuste: R$ 12.090,00 (doze mil e noventa reais); 
Valor Global: R$ 176.929,00 (cento e setenta e seis mil, novecentos e vinte 
e nove reais); 
Vigência: 31/12/2020; 
Data da Assinatura do Aditivo: 31 de janeiro de 2020.  

 
 

Renata Martins Domingos 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 

 

 

 
 

          
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO 

AMBIENTE - COMDEMA 
 
Resolução nº 001 de 28 de janeiro de 2020 

 
Dispõe sobre a reestruturação e 
funcionamento do Regimento Interno do  
Conselho Municipal de 
Desenvolvimento do Meio Ambiente. 

 
O Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio 

Ambiente, no exercício de sua competência legal e regular, RESOLVE: 
 

TÍTULO I 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO 

AMBIENTE 
 

Art. 1º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio 
Ambiente, criado pela Lei Municipal nº 01026 de 05 de junho de 2019, em 
consonância com a Lei Orgânica Municipal nº 716/2012, órgão consultivo e 
deliberativo, tem como objetivo contribuir em questões referentes à 

preservação, conservação, defesa e recuperação do meio ambiente e do 
saneamento básico, inclusive em atividades prioritárias de ações do 
Município em relação à proteção e conservação do Meio Ambiente, 
vinculado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente- SEMAM, bem como 
assessorar nas regras de funcionamento e gestão do Fundo Municipal de 
Conservação Ambiental.  

 
§ 1º. A expressão Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio 

Ambiente e a sigla COMDEMA se equivalem para efeitos legais de 
referência e comunicação. 

 
§ 2º. O funcionamento do COMDEMA será regulado por este 

Regimento Interno, que determina as competências do Conselho e define 
a estrutura representativa das entidades participantes, bem como suas 
atribuições. 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS COMPETÊNCIAS DO COMDEMA 

 
 

Art. 2º. Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio 
Ambiente - COMDEMA – cabe formular as diretrizes para a Política 
Municipal do Meio Ambiente e para a Política Municipal do Saneamento 
Básico, inclusive para atividades prioritárias de ação do município em 
relação à proteção e conservação do Meio Ambiente.   

  
I – propor normas legais, procedimentos e ações, visando a defesa, 

conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental do município 
e do saneamento básico, observada a legislação federal, estadual e 
municipal pertinente; 

II – exercer a ação fiscalizadora de observância às normas contidas 
na Lei Orgânica Municipal e na legislação a que se refere o inciso I, deste 
artigo, respeitando o poder de polícia administrativa dos órgãos 
competentes; 

III – obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao 
desenvolvimento ambiental e do saneamento básico aos órgãos públicos, 
entidades públicas e privadas e a comunidade em geral;   

IV – atuar no sentido da conscientização pública para o 
desenvolvimento ambiental, promovendo a Educação Ambiental formal e 
informal, com ênfase nos problemas do município; 

V – subsidiar o Ministério Público, quando solicitado, no exercício 
de suas competências para a proteção do meio ambiente previstas no art. 
225 da Constituição Federal; 

VI – solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico 
complementar às ações executivas do município na área ambiental e de 
saneamento básico; 

VII – sugerir a celebração de convênios, contratos e acordos com 
entidades públicas, privadas e da sociedade civil organizada, de pesquisa 
ou com atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental sustentável; 

VIII - opinar, previamente, sobre os aspectos ambientais de 
políticas, planos e programas governamentais que possam interferir na 
qualidade ambiental do município; 

IX – apresentar anualmente à SEMAM proposta orçamentária que 
garanta o funcionamento do Conselho; 

X – identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos 
competentes, federal, estadual, municipal e sociedade civil organizada 
sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação; 

XI – opinar sobre a realização de estudo alternativo sobre as 
possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, 
podendo requisitar às entidades envolvidas as informações necessárias ao 
exame da matéria, visando o desenvolvimento econômico sustentável; 

XII – acompanhar o controle permanente das atividades 
degradadoras e poluidoras, de modo a compatibilizá-las com as normas e 
padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer alteração que promova 
impacto ambiental negativo ou desequilíbrio ecológico;  XIII – receber 
denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua apuração 
junto aos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis e sugerindo 
à Prefeitura Municipal as providências cabíveis; 

SECRETARIA  DO MEIO AMBIENTE 
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XIV – acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, 
mapear e cadastrar os recursos naturais existentes no Município, para o 
controle das ações capazes de afetar ou destruir o meio ambiente; 

XV – opinar, desde que oportuno, sobre estudos de uso, ocupação 
e parcelamento do solo urbano, posturas municipais, visando à adequação 
das exigências ambientais e ao desenvolvimento do Município; 

XVI – apreciar, quando solicitado, sobre a emissão de alvarás de 
localização e funcionamento no âmbito municipal. 

XVII – pronunciar-se acerca da concessão de licenças ambientais 
de sua competência e a aplicação de penalidades, respeitadas as 
disposições do Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades 
Poluidoras - SELAP; 

XVIII – orientar o Poder Executivo Municipal sobre o exercício do 
poder de polícia administrativa no que concerne à fiscalização e aos casos 
de infração à legislação ambiental; 

XIX – deliberar sobre a realização de Audiências Públicas, quando 
for o caso, visando à participação da comunidade nos processos de 
instalação de atividades potencialmente poluidoras; 

XX – propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de 
conservação visando à proteção de sítios de beleza excepcional, 
mananciais, patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
espeleológico e áreas representativas de ecossistemas destinados à 
realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia; 

XXI – responder à consulta sobre matéria de sua competência; 
XXII – apreciar, quando instado, sobre a execução da Política 

Municipal de Saneamento Básico, especialmente no que diz respeito ao fiel 
cumprimento de seus princípios e objetivos e a adequada prestação dos 
serviços e utilização dos recursos; 

XXIII – emitir parecer ao Titular do Executivo sobre propostas de 
alteração da Política Municipal de Saneamento Básico; 

XXIV – atuar no sentido da viabilização de recursos destinados aos 
planos, programas e projetos de saneamento básico; 

XXV – opinar ao órgão executivo do meio ambiente e do 
saneamento básico sobre a aplicação dos recursos provenientes do Fundo 
Municipal de Conservação Ambiental e do Fundo Municipal do Saneamento 
Básico; 

XXVI – acompanhar as reuniões do Conselho de Proteção 
Ambiental do Estado da Paraíba - COPAM em assuntos de interesse do 
Município.   

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 
 Art. 3º. Em consonância com a Lei Municipal nº 01026/2019, o 
COMDEMA será composto de 24 (vinte e quatro) vagas, de forma paritária, 
por representantes do poder público e da sociedade civil organizada, a 
saber:   
 

I – Representantes do Poder Público: 
a) 01 (um) Secretaria Municipal do Meio Ambiente;  
b) 01 (um) Secretaria Municipal de Trabalho e da Ação Social; 
c) 01 (um) Secretaria Municipal de Infraestrutura; 
d) 01 (um) Secretaria Municipal de Educação; 
e) 01 (um) Secretaria Municipal de Saúde; 
f) 01 (um) Secretaria Municipal de Planejamento; 
g) 01 (um) Secretaria Municipal do Turismo; 
h) 01 (um) Secretaria Municipal da Agropecuária e Pesca; 
i) 01 (um) Poder Legislativo Municipal; 
j) 01 (um) Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA; 
k) 01 (um) Universidade Federal da Paraíba-UFPB; 
l) 01 (um) Superintendência de Administração do Meio Ambiente 

da Paraíba – SUDEMA. 
 

II - Representantes da Sociedade Civil:   
a) 03 (três) representantes dos setores organizados do Comércio, 

da Indústria e Serviços com atuação no Município;  
b) 02 (dois) representantes de entidade civil, criada com o objetivo 

de defesa dos interesses dos moradores, com atuação no Município;   
c) 03 (três) representantes de entidades civis que tenham dentre as 

finalidades a defesa da qualidade do meio ambiente, com atuação no 
âmbito do Município;   

d) 02 (dois) representantes das comunidades tradicionais 
localizadas no Município;  

e) 01 (um) representante da Seccional do Estado da Paraíba da 
Ordem dos Advogados do Brasil com conhecimentos relevantes na área de 
Meio Ambiente;  

f) 01 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia - CREA. 

 
§ 1º A Secretaria Municipal do Meio Ambiente encaminhará ofício 

às autoridades competentes dos Órgãos e Entidades, solicitando indicação 
de seus respectivos representantes (titular e suplente); 

§ 2º Cada vaga titular terá um suplente, na qual as vagas 
(titular/suplente) podem pertencer a entidades diferentes, porém que 
representem o mesmo segmento; 

§ 3º Os membros do COMDEMA serão nomeados por Decreto do 
Poder Executivo; 

§ 4º Os membros do COMDEMA terão mandato de 03 (três) anos; 
§ 5º Somente através de Lei poderá ser alterada a composição do 

COMDEMA. 
 

CAPÍTULO III 
DA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 
Art. 4º. O COMDEMA realizará suas reuniões na sala de reuniões 

do Centro Administrativo de Conde e as sessões serão públicas e os atos 
deverão ser amplamente divulgados. 

 
Art. 5º. As reuniões ordinárias acontecerão nas segundas terças-

feiras de todo mês. 
 
Parágrafo único. Em caso de motivos consideráveis, o COMDEMA 

poderá reunir-se em qualquer outro local, por deliberação do Plenário ou 
por decisão do (a) Presidente.  

 
Art. 6º. A reunião de posse dos membros será realizada sempre na 

primeira sessão do primeiro ano de cada mandato.  
 
§ 1º. A posse dos conselheiros será concedida pelo (a) Presidente 

do Conselho, a quem cabe também a coordenação dos trabalhos do 
COMDEMA. 

§ 2º. Após transcorrido os 03 (três) anos de mandato, deverá ser 
designado os novos membros do Conselho. Em caso de expiração deste 
prazo, e não tendo sido intitulado os novos membros, permanecerá em 
exercício a composição anterior, com prazo máximo de 4 (quatro) meses, 
até que os novos membros tomem posse. Com o término deste prazo a 
plenária poderá deliberar em relação à reeleição dos membros ao 
Conselho. 

§ 3º. A composição do Conselho poderá ser modificada quando 
identificada a necessidade de adequação, desde que devidamente 
justificada no processo administrativo de formalização do Conselho, 
aprovação da Plenária e Publicação em via oficial. 

 
TÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS DO COMDEMA E SUAS COMPETÊNCIAS 
 

CAPÍTULO I 
DOS ÓRGÃOS 

 
Art. 7º.  São órgãos do COMDEMA: 
I – Plenária; 
II – Presidência;  
III – Vice-Presidência; 
IV – Primeiro Secretário; 
V – Segundo Secretário. 

 
CAPÍTULO II 

DA PLENÁRIA 
 

Art. 8º.  A plenária é o órgão superior de deliberação do 
COMDEMA, constituído por membros titulares e suplentes. 
 

Art. 9º. O COMDEMA será composto, de forma paritária, por 
representantes do poder público e da sociedade civil organizada. 
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Art. 10º.  As reuniões ordinárias do COMDEMA serão comunicadas 
pelo (a) Presidente através do instrumento convocatório. 

 
§ 1º. O instrumento convocatório compreende em ofício circular 

encaminhado aos Órgãos e Entidades que fazem parte do Conselho com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias.  

§ 2º.  O documento convocatório poderá ser enviado por meio de 
plataformas digitais, tais como e-mail ou outra ferramenta, com confirmação 
de recebimento. 

§ 3º. Cada membro do COMDEMA terá um suplente que o 
substituirá em caso de impedimento. 

§ 4º. Os suplentes poderão participar das reuniões, juntamente com 
o titular, sem direito a voto. 

 
Art. 11º. As reuniões extraordinárias serão convocadas por 

iniciativa do (a) Presidente do COMDEMA, demandadas pelos membros 
titulares ou ainda por solicitação de qualquer Câmara Especializada. 

Parágrafo Único. O instrumento convocatório extraordinário 
deverá ser enviado pelo (a) Presidente do COMDEMA aos membros, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
Art. 12º. As reuniões do Conselho terão início respeitando-se o 

número de membros presentes de acordo com a seguinte ordem de 
abertura: 

I – Em primeira convocação, no horário divulgado na convocação 
oficial, com a presença de metade mais 01 (um) dos membros; 

II – Em segunda convocação, com a presença de pelo menos 1/3 
(um terço) dos seus membros; 

III – Em caso de quantitativo menor que 1/3 (um terço) dos 
membros a reunião será realizada independente do quórum; 

IV – O intervalo entre cada convocação será de 30 minutos. 
 
Parágrafo Único. No caso do inciso III, não haverá deliberação, 

transferindo as respectivas pautas para a próxima reunião. 
 
Art. 13º. As ausências justificadas por escrito, do Titular ou do 

Suplente de uma mesma cadeira, assinadas pelo representante legal da (s) 
instituição (ões), serão abonadas, até o número de duas por ano. 

 
Art. 14º. As deliberações da Plenária serão tomadas por maioria 

simples. 
 
Parágrafo Único. A maioria simples é a representada pelo primeiro 

número inteiro acima da metade dos membros presentes. 
 

Art. 15º. São atribuições da Plenária: 
 
I –  analisar, debater e votar todas as matérias pautadas no 

COMDEMA; 
II – auxiliar o Presidente no desempenho de suas atribuições; 
III – analisar e relatar, nos prazos estabelecidos, a respeito  dos 

processos de licenciamento ambiental de quaisquer demandas submetidas 
ao COMDEMA; 

IV – deliberar sobre as proposições retratadas por qualquer de seus 
membros 

V – apresentar anualmente proposta orçamentária que garanta o 
funcionamento do Conselho; 

VI – diligenciar ao Presidente convocação de reuniões 
extraordinárias, de acordo com este Regimento; 

VII – deliberar acerca de eventual exclusão de membro titular ou 
suplente que não comparecerem a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 
(cinco) alternadas, sem justificativas; 

VIII – revisar  ou substituir este Regimento; 
IX –  solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico 

complementar às ações executivas do município na área ambiental e de 
saneamento básico; 

X – propor normas legais, procedimentos e ações, visando a 
defesa, conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental do 
município e do saneamento básico, observada a legislação federal, 
estadual e municipal pertinentes; 

XI – facultar licença aos membros; 

XII – Participar de comissões e grupos de trabalhos que venham a 
ser formados no Conselho. 
 

CAPÍTULO III 
DA PRESIDÊNCIA 

 
Art. 16º. São atribuições da Presidência, além das previstas em lei 

e em outros dispositivos deste Regimento: 
I – representar o Conselho; 
II – conferir posse aos membros; 
III – convocar, presidir ou cancelar as reuniões nos termos deste 

regimento; 
IV – votar conforme sua posição de membro e exercer o voto de 

desempate; 
V – resolver questões pautadas nas reuniões da Plenária; 
VI – designar a execução das  deliberações da plenária, por meio 

da Secretaria Geral; 
VII – convocar órgãos, entidades e a sociedade, que não fazem 

parte do Conselho, para participar das reuniões, sem direito a voto; 
VIII – informar a plenária quanto aos documentos e 

correspondências; 
IX – comunicar e submeter à votação a Ordem do Dia;  
X –  anunciar o resultado das votações; 
XI – receber e expedir as demandas; 
XII – prescrever, quando necessário, a publicação oficial das 

informações e documentos pertinentes às atividades do COMDEMA; 
XIII – sugerir a criação de grupos de trabalho- GT e determinar os 

referidos membros; 
XIV – pronunciar em plenária, requerimento de falta encaminhado 

por qualquer membro; 
XV – assinar e encaminhar à Procuradoria Jurídica as 

deliberações do conselho para devidas providências; 
XVI – recusar ou suspender a palavra de qualquer membro;  
XVII – levar ao conhecimento dos membros relatório final de todos 

os trabalhos realizados durando o ano; 
XVIII – levar ao conhecimento dos membros prestação de contas 

mensais e anuais; 
XIX – fazer cumprir o Regimento Interno. 

 
Parágrafo Único. Na ausência do (a) Presidente, assumirá as suas 
funções o(a) vice-presidente. 

 
CAPÍTULO IV 

DA SECRETARIA  
 
Art. 17º. São atribuições da Secretaria: 
I –garantir a organização do funcionamento do Conselho; 
II – executar as determinações legais e normas regimentais; 
III – fazer publicar, no Diário Oficial do Município, informações, 

outros documentos e as Resoluções do Conselho; 
IV - organizar as pautas de reuniões, elaborar a convocação oficial 

e encaminha-lá aos conselheiros 
V – organizar as atas das reuniões; 
VI – receber e expedir documentos, bem como organizar o arquivo 

do COMDEMA; 
VII – monitorar as faltas dos conselheiros mediante as folhas de 

presença; 
VIII – organizar o tramite processual desde o recebimento do 

processo até sua resolução e arquivamento. 
IX – informar a Presidência a respeito de todas as atividades 

administrativas; 
X – atentar aos prazos regimentais. 
XI - planejar calendários de atividades deliberadas pela plenária. 
 
Art. 18º.  A Secretaria Executiva será composta por 1º Secretário 

e 2º Secretário e será desempenhada por membros do Conselho, eleitos 
em plenária. 
Parágrafo Único. Na ausência do (a)  1º Secretário (a), assumirá as suas 
funções o (a) 2º secretário (a). 
 

TÍTULO III 
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DOS MEMBROS DO COMDEMA 
 

CAPÍTULO I 
DA POSSE – LICENÇA – VACÂNCIA 

 
Art 19º. Os membros tomarão posse sempre na primeira reunião 

do primeiro ano de cada mandato, realizada após indicação dos  
representantes titulares e suplentes pelos Órgãos e Entidades 
participantes. 

§ 1º. Caso haja necessidade, os Órgãos e Entidades participantes 
do COMDEMA poderão solicitar a substituição dos seus representantes 
através de ofício dirigido ao Presidente do Conselho. 

 
Art. 20º. Em caso de vacância, o membro suplente será 

empossado pela Presidência do Conselho e concluirá o tempo restante do 
mandato do titular sucedido. 

 
Art. 21º.  A ausência não justificada dos conselheiros acarretará 

na contabilização de faltas. 
§ 1º. Caso o suplente esteja presente na reunião, não será 

atribuída falta ao membro titular. 
§ 2º. Deverá ser encaminhado ofício ao Presidente do 

COMDEMA, assinado pelo representante legal do Órgão ou Entidade, 
justificando a falta dos membros. 

 
Parágrafo Único. O suplente assumirá a vaga do efetivo nas sessões 
enquanto este estiver ausente, com direito a voto. 

 
Art. 22º. O conselheiro que necessitar de licença, deverá requerê-

la com justificativa junto a Plenária. 
 
Art. 23º. Em caso de vacância ou concessão de licença em um 

período superior a 60 (sessenta) dias, a Presidência dará pose ao 
suplente. 

 
Art. 24º. A vacância dar-se-á em razão de morte, renúncia ou 

exclusão. 
TÍTULO IV 

DO FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
 

Art. 25º. O Fundo Municipal de Conservação Ambiental – FMCA foi 
reestruturado pela Lei Municipal nº 01026 de 05 de junho de 2019, tendo 
como objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos 
destinados ao desenvolvimento das ações do Meio Ambiente, 
administradas e executadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 
ouvido o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente - 
COMDEMA. 
 

Art. 26º. O Fundo será gerido e administrado pelo Secretário 
Municipal do Meio Ambiente, ouvido o COMDEMA, cabendo à referida 
Secretaria: 

 I - estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos, ouvido o 
COMDEMA; 

II - apresentar anualmente ao COMDEMA o plano de aplicação dos 
recursos do Fundo para seu conhecimento, em consonância com a Política 
Municipal de Meio Ambiente; 

III - acompanhar, fiscalizar, avaliar e decidir sobre a realização das 
ações previstas na Política Municipal de Meio Ambiente, ouvido o 
COMDEMA; 

IV - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo; e   
VI - gerir o Fundo, ouvido o COMDEMA; 

 
Art. 27º. Compete ao Gestor do Fundo Municipal de Conservação 

Ambiental:  
 I - expor ao COMDEMA as demonstrações de receitas e despesas 

do Fundo, mensalmente e anual; 
II - encaminhar à contabilidade geral as demonstrações 

mencionadas no inciso anterior;  
III – manter os controles necessários à execução orçamentária do 

Fundo, referentes a empenhos, liquidações e pagamentos de despesas e 
aos recebimentos das receitas do Fundo; 

IV – manter, em coordenação com o setor de patrimônio da 
Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre bens patrimoniais 
adquiridos pelo Fundo; 

V – encaminhar à contabilidade geral do Município:   
a) mensalmente, os demonstrativos das receitas e despesas;   
b) anualmente, os inventários dos bens móveis e imóveis a cargo 

do Fundo; 
VI – Firmar com o responsável pelos controles da execução 

orçamentária, as demonstrações anteriormente mencionadas; 
VII – providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as 

demonstrações que indiquem a situação econômica financeira geral do 
Fundo; 

VIII – manter os controles necessários sobre convênios ou 
contratos de prestação de serviços firmados com o Fundo; 

IX – encaminhar, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal e ao COMDEMA, relatórios de acompanhamento e avaliação da 
situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Conservação 
Ambiental. 

 
Art. 28º. Será formada uma Câmara Técnica junto ao COMDEMA 

para tratar apenas do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, 
constituido pela seguinte estruturação: 

I – Secretário (a) Municipal do Meio Ambiente; 
II – 01 (Um) representante da Secretaria Municipal de Finanças; 
III – 02 (Dois) membros do COMDEMA, sendo obrigatoriamente 01 

(um) dos membros representante da Sociedade Civil Organizada. 
Parágrafo único. A escolha dos membros do item 3 caberá por 

votação em plenária. 
 

TÍTULO V 
DO FUNCIONAMENTO 

 
CAPÍTULO I 

DA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO 
 

Art. 29º. Este Regimento Interno só poderá ser revisado, alterado 
ou substituído por meio de Resolução. 

 
Art. 30º. A propositura de Resolução objetivando a revisão, 

alteração ou substituição deste Regimento Interno deverá ser aprovado por 
no mínimo 2/3 dos membros do COMDEMA. 

 
CAPÍTULO II 

DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO 
  

Art. 31º. Em até 02 (dois) meses para expirar o mandato dos 
membros, a SEMAM encaminhará ofício aos Órgãos e Entidades que fazem 
parte do Conselho para que informem os nomes dos novos representantes. 

 
Art. 32º. Após o recebimento de ofício resposta encaminhado pelos 

Órgãos e Entidades encaminhados à SEMAM, a lista de composição da 
renovação do Conselho será publicada em Diário Oficial do Município por 
meio de Portaria.  

 
CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

    Art. 33º. Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente 
Conde, 28 de janeiro de 2020. 

 
 

VESCIJUDITH FERNANDES MOREIRA  
Presidente do COMDEMA 


