
MORRO 
DO DO CHAPEU 

O AMANHAe AGORA 

Morro do Chapéu, Bahia, 04 de janeiro de 2021. 

Oficio n° 011/GAB/2021 

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores: 

Remetemos para apreciação e votação, pedindo regime de urgência urgentissima, o 
Projeto de Lei n° 006/2021, que introduz modificações nos normativos do meio ambiente 
deste municipio, exigência expostas na nossa mensagem anexa e impostas pela nossa 
legislação sobre o assunto.

Assim, solicitamos desse plenário, sua aprovação na forma regimental.

Respeitosamente,

S6LIANA P.ARAUJO LEAL 
Prefeita 

13 Secretari 

PROTOCQ5

Elu Barbosa Faukio Filo 
1 Secretero 

EXCELENTISSIMOS SENHORES 
ANDRE VALOIS COUTINHO COSTA 
DEMAIS VEREADORES 
CAMARA MUNICIPAL 
MORRO DO CHAPEU -BAHIA 

Rua Coronel Dias Coelho, 188, Centro Morro do Chapéu/BA
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI 006/2021 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores, 

Considerando que o Ministério Público do Estado da Bahia recomenda ao município 

adequar as suas leis ambientais, inclusive adequando também a estrutura do Conselhoo 

Municipal em Defesa do Meio Ambiente do Municipio de Morro do Chapéu - CONDEMA, 

que a útima nomeação de seus membros foi intempestivamente no fim da "gestão" comn 

validade adentrando no novo período administrativo que não é permitido e como 50%6 

(cinquenta) por cento de seus membros pertencem ao poder público estadual e sofreu 

alteração total desses membros, bem como na composição anterior não contemplava as 

instituições de ensino e pesquisa e nem tão pouco os povos tradicionais a exemplos dos 

povos Remanescentes de Quilombolas do município, assim se faz necessário a atual 

mudança, motivo de apensarmos o referido Projeto de Lei para que nossa municipalidadee 
venha a Cumprir os ditames necessários para os ajustes legais. 

Morro do Chapéu, Bahia, 04 de janeiro de 2021. 

SOLIANAP. ARAUJO LEAL 

PREFEITA 

12 Secretaria 
PROTQcQL 
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PROJETO DE LEI N° 006 de 04 de janeiro de 2021 

"Revoga a Lei N° 1038, de 20 de junho de 
Revoga o Capítulo V- Art. 167 e todos os seus incisos da Lei N° 
985, de 06 de junho de 2012 e finalmente revoga a Portaria N° 

191/2020 de 21 julho de 2020, e dá outras providências".

2014 

A Prefeita Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais, 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MORRO DO Faço saber que 
CHAPEU, Estado da Bahia, aprovou e eu promulgo e sanciono esta lei: 

Art. 19-0 Conselho Municipal em Defesa do Meio Ambiente do Municipio de Morro do 
Chapéu- CONDEMA, passa a vigorar com a seguinte e única redação. 

CAPÍTULOI 
DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 

Parágrafo Unico O cONDEMA, criado pela Lei n° 985, de 06 de julho de 2012, 
Capitulo V, Art. 167 e seus incisos como órgão colegiado, consultivo, normativo, 
deliberativo e recursal, em questQes referentes à preservação, conservação, defesa 
recuperação e melhoria do meio ambiente, em todo o 

território do município de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, vinculado a Secretaria 
Municipel de Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento Básico SEMARH,
passa funcionar e ter as seguintes competências:

I-Estabelecerdiretrizes complementares para a implementação da Politica Municipal
de Meio Ambiente, Proteção da Biodiversidade, Recursos Hidricos e Saneamento
Básico 
-Aprovaro Plano Municipal de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade e o 
Plano Municipal de Unidades de Conservação e suas alterações; manifestar-se sobre 
planos, programas, políticas e projetos dos órgãos e entidades do Poder Publico 
Municipal, que possam interferir na preservação, conservação e melhoria do meio 
ambiente
-Estabelecer diretrizes, normas, critérios e padrões relativos ao uso, controle e 
manutenção da qualidade do meio ambiente, observados os que forem estabelecidos
pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente CEPRAM e o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA 

IV-Estabelecer diretrizes, normas e critérios para o licenciamento ambiental;
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V-Propor áreas prioritárias para conservação no território do municipio 
VI - Aprovar os Planos de Manejo de Unidades de Conservação e suas atualizaçöes, ouvidos os respectivos conselhos gestores; propor temas prioritários para a pesquisa aplicada à conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais; 

VIl Estabelecer diretrizes sobre cooperação técnica entre o municipio e o Estadoe 
com outros municipios para o exercício da competência comum de proteção ao meio 
ambiente; 

VIll Avocar, mediante ato devidamente motivado, aprovado por maioria simples, para 
se manifestar sobre licenças ambientais com atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras, conforme previsão da CONAMA 237/1997 e nas respectivas Resoluções do CEPRAM números 3.925/2009 a 4.327/2013 alterada pela 4.420/2015, a 
4.595/2018 que altera a 4.327/2013 e a 4.579/2018 e por fim 4.671/2019 que altera a 
4.610/2018.

IX - Articular-se com o Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM, Conselho 
Estadual de Recursos Hidricos - CONERH, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental CIEA, o Fórum Baiano de Mudanças Climáticas e Biodiversidade, o Fórum 
Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas e os demais colegiados ambientais; 
X - Recomendar a perda ou restrição de incentivos e de beneficios fiscais, concedidos
pelo Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou 

Suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos públicos 
de crédito0 

XI - Definir critérios para aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente
FMMA; 

XIl -Decidir, em grau de recurso, como útima instância administrativa, sobre as 
penalidades impostas pelo órgåo executor da Política Municipal de Meio Ambiente; 

Xlil - Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno e respectivas alterações 
XIV - Decidir, mediante ato devidamente motivado, aprovado por maioria simples dos 
seus membros, em grau de recurso, como útima instância administrativa, sobre o 
licenciamento ambiental e as penalidades administrativas impostas pelos órgãos executores da Politica Municipal de Meio Ambiente; 
XV -Definir as atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar 
impacto ambiental de âmbito local, conforme previsäo contida na da Lei Complementarn 140, de 08 de dezembro de 2011 e da Resolução CONERH- GAC em evidência; 

XV Manter intercâmbio com entidades públicas e privadas de pesquisa e demais atividades à defesa do meio ambiente; 

S1°-O CONDEMA será paritário e tripartite, composto por 
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-03 (três) representantes do Poder Público, sendo 02 (dois) do Poder Público 
Municipal e 01 (um) do Poder Legislativo

II- 03 (três) representantes da Sociedade Civil, sendo 01 (um) das Organizações Não 
Governamentais ONG's ambientalistas com sede no território do município e com 
atividade comprovada, 01 (um) das entidades públicas e privadas de ensino e 
pesquisa, 01 (um) representante das comunidades de povos tradicionais. 

Ill-03 (três) representantes do setor produtivo estabelecido e organizado, sendo 01 
(um) Sindicato dos Trabalhadores Rurais STR, 01 (um) de Associação Comercial, 
industrial ou afim e 01 (um) de entidade de representação profissional com atuação no 

municipio. 

o CONDEMA será presidido pelo Secretário(a) Municipal de Meio Ambiente, 
Recursos Hidricos e Saneamento Básico SEMARH, e em sua primeira reunião será 
votado entre seus membros titulares o vice-presidente e secretário que deverão ser 
eleitos um do setor da sociedade civil e o outro do setor produtivo; 

$20 

$30 Qualquer cidadão poderá participar das reuniões do CONDEMA com direito a 
voz e sem direito a voto. 

$4 Os conselheiros do CONDEMA serão nomeados por ato do(a) Prefeito(a) 
Municipal, que dará posse em até 60 (sessenta) dias do início do seu mandato, aos 
conselheiros eleitos entre si nos seus respectivos setores ou indicados. (Poder 

Público). 

$5° A representação da sociedade civil e do setor empresarial será escolhida entre 
seus pares, nos termos de edital de convocação aprovado pelo CONDEMA, e terão 
mandato de 02 (dois) anos, sendo pemitida a recondução por igual periodo. 

$6- A recondução que trata o $3° deste artigo, ocorrerá na hipótese de caso fortuito 
ou força maior, devidamente motivada, mediante aprovação de maioria qualificada da 

plenária do Conselho. 

$70- Na hipótese de reeleição, as entidades apresentarão apenas a ata da eleição da 
diretoria erm exercicio e a indicação de seus representantes, na qualidade de titular ou 
de suplente. 

S8°- Cade conselheiro contará com até 02 (dois) suplentes para substitui-lo em suas 
auséncias e impedimentos, sem prejuízo da indicação de outros representantes junto 
às Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho de que faça parte. 

9-Poderão ser convidados pelo CcONDEMA representantes de outros órgãos da 
Prefeitura Municipal, Governo do Estado, de entidades federais e municipais 
especialistas, bem como representantes dos diversos segmentos interessados, para, 
sem direto a voto, participarem de suas reuniðes ou para compor Câmara Técnica 
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$10° Os conselheiros tomaräo posse perante o(a) Presidente(a) do CONDEMA na 
primeira reunião do Colegiado que se realizar após as respectivas nomeações. 

$11- Caso haja algum atraso ou impedimento para que ocorra o processo eleitoral 
para a renovação dos conselheiros dentro do prazo previsto, o mandato dos membros 
do biênio deverá ser prorrogado até a conclusão do processo eleitoral. 

$120 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Saneamento 
Básico SEMARH, procederá todos os esforços necessários para que os 
conselheiros que tenham domicilio nos distritos, povoados e zona rural tenha a sua 
logística de deslocamento, alimentação e alojamento quando necessário assegurado 
pelo município. 
Art. 20 As presentes modificações/alterações terão efeito após a publicação desta 

Lei, revogadas as disposições em contrário. 
Morro do Chapéu, Bahia, 04 de janeiro de 2021. 

JILIANA PARAUJO LEAL 
PREFEITA 

1 Secretari 

Kon Barboss Pakcio Filo 
1 Secretarlo 
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