
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE JAGUARUNA 
– COMDEMA – 

REGIMENTO INTERNO 
 

(MINUTA) 
 

CAPÍTULO I 

 
 

DA INSTITUIÇÃO 

 
 

Art. 1º - O conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Jaguaruna (COMDEMA) 

instituído pela Lei nº 1279/2008 exercerá sua competência nos termos do presente 

Regimento. 

Parágrafo Único - A expressão Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 

Jaguaruna se equivalem para efeito de referência e comunicação a sigla COMDEMA. 

 
CAPÍTULO II 

 
 

DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

 
 

Art. 2º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente com suas funções deliberativas, 

normativas, consultivas, fiscalizatórias e informativas, têm como objetivos básicos a 

implantação, o acompanhamento e a avaliação da Política Municipal do Meio Ambiente 

em conformidade com a Lei nº 1279/2008 bem como seus respectivos regulamentos e, 

no âmbito de sua competência têm por finalidade: 

 
I. assessorar o Poder Executivo e Poder Legislativo de Jaguaruna na formulação da 

Política de Meio Ambiente; 

II. estabelecer normas para o controle das atividades relacionadas com meio 

ambiente nas entidades vinculadas ou supervisionadas pelo Poder Executivo 

Municipal; 

III. baixar normas e procedimentos referentes à proteção do meio ambiente; 

IV. acompanhar, examinar, avaliar e opinar sobre o desempenho das atividades de 

meio ambiente no município; 

V. sugerir modificações ou adição de diretrizes que visem a harmonização da política 

de desenvolvimento tecnológico com o meio ambiente; 

VI. propor a criação, modificação ou alteração de normas jurídicas, objetivando 



respaldar as ações de governo na promoção da melhoria da qualidade ambiental, 

observando as limitações constitucionais e legais; 

VII. sugerir medidas técnicas e administrativas, direcionando-as à racionalização ao 

aperfeiçoamento da execução das tarefas governamentais nos setores de meio 

ambiente; 

VIII. propor diretrizes relativas à sistemática de elaboração, acompanhamento, 

avaliação e execução de planos, programas, projetos e atividades na área de meio 

ambiente; 

IX. propagar e divulgar medidas que resultem na celeridade e racionalização dos 

fluxos de informações sobre meio ambiente que sejam do nível municipal, estadual 

ou federal; 

X. aprovar e expedir resoluções; 

XI. julgar os processos administrativos que lhe forem submetidos, nos limites de sua 

competência; 

XII. deliberar sobre outras matérias que se coadunem com os objetivos enunciados na 

legislação vigente. 

XIII. criar e extinguir câmaras técnicas, comissões e grupos de estudos, bem como 

deliberar sobre os casos omissos no seu Regimento Interno, observados a 

legislação em vigor; (Incluído Novo Decreto) 

 
Art. 3º - A composição do COMDEMA se fará de forma paritária, por 06 (seis) 

conselheiros do poder público e 06 (seis) conselheiros da sociedade civil organizada. 

 
Art. 4º - Cada membro do Conselho terá um suplente que o substituirá em caso de 

impedimento. 

 
Art. 5º - O mandado dos membros de Conselho corresponderá ao período de 02 (dois) 

anos, permitida a recondução. 

 
CAPÍTULO III 

 
 

DA ORGANIZAÇÃO 
 

 

Art. 6º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Jaguaruna – COMDEMA, tem a 

seguinte organização: 

 

 

 

 



1. Plenário; 

2. Presidência; 

3. Secretaria Executiva. 

 
 

§ 1º O Plenário é composto pelos membros titulares do COMDEMA e seus respectivos 

suplentes, em caso de ausência do titular, com direito a voto nos atos do Conselho. 

 
§ 2º A Presidência é composta de um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos entre os 

membros do COMDEMA, por maioria qualificada, para mandato de 02(dois) anos, sendo 

permitida uma única recondução. 

 
§ 3º A Secretaria-Executiva será exercida por um primeiro secretário e segundo 

secretário, indicado pela Presidência, homologado pelos membros do Conselho e 

nomeado pelo Prefeito, para assessorar, de forma permanente, o funcionamento do 

COMDEMA, não tendo, porém, direito a voto. 

 
CAPÍTULO IV 

 
 

DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

SEÇÃO I 

Art. 7º. O Plenário é o órgão superior do COMDEMA, composto por seus membros 

titulares e encarregado de compatibilizar os planos, programas, projetos e atividades de 

proteção ambiental com as normas que regulam o assunto.  

 
Art. 8º. Cabe ao Plenário: 

 
 

I. discutir e deliberar sobre assuntos voltados à consecução das finalidades do 

COMDEMA, previstas no artigo 2º deste Regimento; 

II. apreciar os processos e outras matérias que lhe sejam encaminhadas; 

III. apreciar os atos oriundos da Presidência e da Secretaria executiva; 

IV. deliberar sobre alterações do Regimento Interno do Conselho, encaminhando a 



proposta ao Prefeito para homologação do Decreto; 

V. propor e aprovar os assuntos da pauta e a designação; 

VI. aprovar o Calendário das reuniões; 

VII. dispor sobre as normas e baixar os atos relativos ao funcionamento do 

COMDEMA; 

VIII. convidar pessoas ou entidades para participar das reuniões do Plenário, sem 

direito a voto; 

IX. opinar sobre a celebração de convênios de intercâmbio ou de cooperação 

técnica e institucional, relacionadas aos assuntos de Meio Ambiente; 

X. deliberar sobre os casos omissos no presente Regimento. 

 
 

Art. 9º - Ao Presidente compete: 

 
 

I. dirigir os trabalhos do COMDEMA, convocar e presidir as sessões do Conselho; 

II. propor a criação de comissões técnicas e designar seus membros; 

III. dirimir dúvidas relativas à interpretação de normas deste Regimento; 

IV. encaminhar a votação de matéria submetida a decisão do Conselho; 

V. assinar as atas aprovadas nas reuniões; 

VI. assinar as deliberações do Conselho e encaminha-las ao Prefeito sugerindo os 

atos administrativos necessários; 

VII. designar relatores para temas examinados pelo COMDEMA; 

VIII. dirigir as sessões ou suspendê-las, conceder, negar ou cassar a palavra do 

membro do COMDEMA; 

IX. estabelecer, através de Resolução, normas e procedimentos para o 

funcionamento do COMDEMA; 

X. convidar pessoas ou entidades para participar das reuniões do Conselho, sem 

direito a voto; 

XI. delegar atribuições de sua competência. 

 
 

Art. 10º - Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus impedimentos, 

exercendo as suas atribuições. 

 
Parágrafo Único – Em caso de impedimento simultâneo do Presidente e do Vice 

Presidente assumirá a Presidência o membro mais idoso do COMDEMA. 



Art. 11º - O Plenário é o órgão superior de deliberação do COMDEMA, constituído na 

forma do artigo 7º deste Regimento.  

 
Art. 12º - Ao Conselho compete: 

 
 

I. propor alterações deste Regimento para homologação pelo Prefeito Municipal; 

II. elaborar e propor leis, normas, procedimentos e ações destinadas à 

recuperação, melhoria ou manutenção da qualidade ambiental, observadas as 

legislações federal, estadual e municipal que regula a espécie; 

III. fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos relativos à defesa do meio 

ambiente, aos órgãos públicos, à indústria, ao comércio, à agropecuária e à 

comunidade e acompanhar a sua execução; 

IV. propor a celebração de convênios, contratos e acordos com as entidades 

públicas e privadas de pesquisas e de atividades ligadas a defesa ambiental; 

V. opinar sobre a realização de estudos das alternativas e das possíveis 

consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando das 

entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria, visando 

à compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental; 

VI. manter o controle permanente das atividades poluidoras ou potencialmente 

poluidoras, de modo a compatibilizá-las com as normas e padrões ambientais 

vigentes, denunciando qualquer alteração que provoque impacto ou 

desequilíbrio ecológico; 

VII. identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, 

estaduais e municipais, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas 

de degradação, propondo medidas para a sua recuperação; 

VIII. promover, orientar e colaborar em programas educacionais e culturais com a 

participação da comunidade, que visam à preservação da fauna, flora, águas 

superficiais e subterrâneas, ar, solo, subsolo, recursos renováveis e não 

renováveis do Município; 

IX. atuar no sentido de estimular a formação da consciência ambiental, promovendo 

seminários, palestras e debates junto aos meios de comunicação e as entidades 

públicas e privadas; 

X. subsidiar a atuação do Ministério Público, quando de sua necessidade; 

XI. exercer o Poder de Polícia, no âmbito da legislação ambiental municipal; 

XII. julgar e aplicar as penalidades previstas em Lei, decorrentes das infrações 

ambientais municipais; 



XIII. opinar sobre uso e ocupação do solo urbano e parcelamento urbano, adequando 

a urbanização às exigências do meio ambiente e a preservação dos recursos 

naturais; 

XIV. sugerir à autoridade competente a instituição de unidades de conservação 

visando à proteção de sítios de beleza excepcional, mananciais, patrimônio 

histórico, artístico, cultural e arqueológico e áreas representativas de 

ecossistemas destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas à 

ecologia; 

XV. receber as denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua 

apuração, encaminhando aos órgãos municipais e estaduais responsáveis e 

sugerindo ao Prefeito Municipal as providências cabíveis; 

XVI. propor ao Prefeito a concessão de títulos honoríficos a pessoas ou instituições 

que houver se destacado através de atos que tenham contribuído 

significativamente para a preservação, melhoria, conservação e defesa do meio 

ambiente do Município. 

 
Art. 13º - Compete aos membros do COMDEMA: 

 
 

I. comparecer às reuniões; 

II. debater a matéria em discussão; 

III. requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente; 

IV. apresentar relatórios e pareceres, dentro do prazo fixado; 

V. votar; 

VI. propor temas e assuntos à deliberação e ação do Conselho. 

 
 

Art. 14º – É função dos Secretários auxiliar a Presidência e o Conselho, desempenhando 

atividades de gabinete, de apoio técnico, administrativo e de execução de normas 

referentes à proteção de meio ambiente. 

 
Art. 15º – Compete ao Secretário: 

 
 

I. Fornecer suporte e assessoramento ao COMDEMA nas atividades por ele 

deliberadas; 

II. Elaborar as atas das reuniões; 

III. Organizar os serviços de protocolo, distribuição e arquivo do COMDEMA; 

IV. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Presidente ou previstas 
nesse Regimento Interno. 

V. Receber, autuar, realizar o sorteio do respectivo relator e encaminhar os recursos 
oriundos de processos de aplicação de penalidades administrativas impostas 
(advertências, multas, suspensão e embargo de atividades poluidoras previstas 
na legislação ambiental). 

 



 

SEÇÃO II 

 
 

DAS CÂMARAS TÉCNICAS, CÂMARAS RECURSAIS E COMISSÕES 

 
 

Art. 16º. Para fins desse Regimento Interno entende-se por: 

 
 

I. Câmara Técnica: constituída para análise, proposição e assessoramento do 

Plenário em questões de caráter técnico que exijam conhecimento e formação 

específicos para a sua adequada compreensão e encaminhamento. 

II. Câmara Recursal - constituída por três membros do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente - COMDEMA de Jaguaruna, com a função de julgar os recursos contra 

as decisões proferidas pelo Instituto Municipal do Meio Ambiente de Jaguaruna, 

atuando como segunda e última instância recursal administrativa em processos 

envolvendo penalidades administrativas impostas (advertências, multas, 

suspensão e embargo de atividades poluidoras previstas na legislação 

ambiental) e reportar à Plenária, apresentando parecer pelo provimento ou 

improvimento dos recursos apresentados. 

III. Comissão - constituída para representação qualificada do COMDEMA em 

espaços decisórios, eventos técnicos, encontros, audiências e debates que 

requeiram uma participação ativa do Conselho e o posterior retorno de 

informações ao Plenário. 

 
Art. 17º. Poderá a Presidência do COMDEMA constituir Câmaras Técnicas e 

Comissões. 

 
§ 1º O Conselho poderá constituir tantas Câmaras Técnicas e Comissões, quantos 

forem necessários, compostas preferencialmente por Conselheiros especialistas ou que 

possuam conhecimento na área ou assunto. 

 
§ 2º As Câmaras Técnicas e/ou comissões serão formadas respeitando o limite máximo 

de quatro (04) integrantes, todos membros do Conselho, titulares e suplentes. 

 
§ 3º Os membros indicados para participar das Câmaras Técnicas e/ou Comissões, não 

poderão ser substituídos durante o período de vigência da Presidência do COMDEMA 



no respectivo período, a não ser por nova deliberação. 

 
 

§ 4º Poderão ser convidados a participar das Câmaras Técnicas, na qualidade de 

consultores, pesquisadores e técnicos que possam contribuir com os trabalhos. 

 
§ 5º Na composição das Câmaras Técnicas e/ou Comissões deverá ser considerada a 

competência e afinidade das instituições representadas com o assunto a ser discutido. 

 
Art. 18º. As Câmaras Técnicas e/ou Comissões têm por finalidades: discutir, estudar, 

analisar e propor soluções através de parceiros consultivos ou relatórios concernentes 

aos assuntos que forem de sua atribuição. 

 
§ 1º Os Pareceres Consultivos ou Relatórios das Câmaras Técnicas e das Comissões, 

a serem apresentados durante as reuniões, deverão ser elaborados por escrito e 

entregues ao Primeiro Secretário, com 05 (cinco) dias úteis de antecedência à data da 

reunião, para fim de processamento e inclusão da pauta, salvo em casos devidamente 

justificados, admitidos pela Presidência. 

 
§ 2º O prazo para a apresentação dos Pareceres ou Relatórios das Câmaras Técnicas 

e das Comissões será fixado pelo Plenário, levando em consideração a complexidade 

do assunto em questão. 

 
Art. 19º. As Câmaras Técnicas deverão apresentar parecer sobre os assuntos discutidos 

e que serão votados pelo Plenário do COMDEMA. 

 
Art. 20º. As reuniões das Câmaras Técnicas serão definidas por Portaria. 

Art.21º – Compete à Câmara Recursal: 

I. O exame e julgamento, em segunda e definitiva instância, dos recursos 

administrativos interpostos em face das decisões proferidas pelo Instituto IMAJ. 

(Incluído pelo Novo Decreto). 

II. Solicitar informações aos órgãos ambientais, quando necessário, a fim de 

realizar um julgamento mais justo do caso; 

III. Encaminhar aos órgãos ambientais, que ajudem a aperfeiçoar procedimentos, 

abordagens e autuações. 



Art. 22º. A Câmara Recursal será composta por três (03) membros titulares e respectivos 

suplentes, indicados pelos órgãos e entidades com representação no COMDEMA. 

(Incluído pelo Novo Decreto). 

 
§1º À Presidência do COMDEMA caberá organizar a composição da Câmara Recursal. 

§2º A designação dos membros da Câmara Recursal será pelo prazo coincidente ao da 

representação do COMDEMA. (Incluído pelo Novo Decreto) 

§3º Qualquer membro do COMDEMA poderá participar, com direito à palavra e sem 

direito a voto, das reuniões da Câmara Recursal. (Incluído pelo Novo Decreto). 

 
Art. 23º. A Câmara Recursal realizará reuniões por convocação do Presidente do 

COMDEMA. (Incluído pelo Novo Decreto). 

 
Art. 24º. As reuniões da Câmara Recursal serão públicas e as respectivas pautas de 

julgamento deverão ser divulgadas previamente com pelo menos 10 dias de 

antecedência. (Incluído pelo Novo Decreto). 

 
§1º O recurso administrativo não poderá ser apreciado se não constar na pauta de 

julgamentos. (Incluído pelo Novo Decreto). 

§2º Caso o recurso não seja julgado na data aprazada, fica automaticamente pautado 

para a reunião imediatamente subsequente. (Incluído pelo Novo Decreto) 

 
Art. 25º. As reuniões da Câmara Recursal serão conduzidas pelo respectivo relator, que 

iniciará os trabalhos com a declaração de quórum, apresentação da pauta de 

julgamento, julgamento dos recursos, distribuição por sorteio de novos processos, 

discussão de assuntos gerais e encerramento. (Incluído pelo Novo Decreto). 

 
Art. 26º. Por ocasião do julgamento de recursos qualquer membro da Câmara Recursal 

poderá suscitar o pronunciamento acerca da interpretação do direito, quando houver 

divergência jurídica entre a interpretação conferida pela Câmara ou quando o 

julgamento for manifestamente contrário à legislação aplicada para situação em 

julgamento. (Incluído pelo Novo Decreto). 

 
§1º Caberá ao Presidente do COMDEMA a convocação da reunião da Câmara Recursal 

para apreciar o incidente. (Incluído pelo Novo Decreto) 



§2º A deliberação na reunião da Câmara Recursal será tomada por maioria simples, 

respeitado o quórum mínimo de três (03) membros. (Incluído pelo Novo Decreto). 

 
CAPÍTULO V 

 
 

DOS ATOS DO COMDEMA 

 
 

Art. 27º. São atos do COMDEMA: 

 
 

I. resolução: 

a) estabelece critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da 

qualidade do meio ambiente, de deliberação vinculada a diretrizes e 

normas técnicas, critérios e padrões relativos à proteção ambiental de 

sua competência; 

b) aprova a listagem das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, 

bem como define os estudos ambientais necessários; e 

c) detalha regras de funcionamento do Conselho, observadas as 

disposições deste Regimento Interno; 

II. proposição: trata de proposta sobre matéria ambiental a ser encaminhada à 

Prefeitura Municipal de Jaguaruna; 

III. moção: 

a) formula manifestação acerca da implementação de políticas, programas 

públicos e demais temas com repercussão na área ambiental; 

b) formula manifestação relevante relacionada com a temática ambiental;  

IV. acórdão: trata de recurso de infrações ambientais administrativas em última 

instância. 

§ 1º As propostas de resoluções, proposições e moções serão de iniciativa dos 

conselheiros ou do Presidente do Conselho e deverão ser apresentadas à Presidência 

do Conselho por meio de minuta e justificativa com conteúdo técnico mínimo necessário 

à sua apreciação. 

§ 2º As resoluções, moções e proposições serão datadas e numeradas em ordem 

distinta, cabendo ao Primeiro Secretário corrigi-las, ordená-las e indexá-las. 

§ 3º As decisões de recursos em processo administrativo infracional serão publicadas e 

encaminhadas à autoridade administrativa para a devida intimação do administrado. 

(Incluído pelo Novo Decreto). 



Art. 28º. As resoluções aprovadas em reuniões devem ser referendadas pela 

Presidência no prazo máximo de 30 (trinta) dias e publicadas no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina. 

 
Parágrafo único. A Presidência poderá adiar, em caráter excepcional, a publicação de 

qualquer assunto aprovado, desde que constatados equívocos de natureza técnica ou 

jurídica, ou impropriedades em sua redação, devendo o assunto ser obrigatoriamente 

incluído em reunião subsequente, acompanhado de propostas de emendas 

devidamente justificadas. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS REUNIÕES 

Art. 29º – O conselho se reunirá ordinária e extraordinariamente. 

 
 

§1º - Haverá uma reunião ordinária mensal, em data, local e hora segundo calendário 

aprovado na reunião de posse dos Conselheiros; 

§ 2º - O Conselho do COMDEMA se reunirá extraordinariamente por iniciativa do 

Presidente ou pela solicitação de 1/3 dos membros do Conselho com antecedência 

mínima de 03 (três) dias úteis, ou, em menor tempo em caso de emergência; 

§ 3º - As reuniões terão uma duração de (02) duas horas, prorrogáveis conforme 

necessidade do assunto em questão; 

§ 4º - As reuniões plenárias do Conselho iniciar-se-ão com presença de 50% mais um 

de seus membros em primeira chamada e quinze (15) minutos após com 1/3 de seus 

membros para deliberações; 

§ 5º - Não havendo “Quorum”, dar-se-á por encerrada a reunião. 

 
 

Art. 30º – Poderão participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto, assessores 

indicados por seus membros, bem como pessoas convidadas pelo Presidente. 

 
Art. 31º – As reuniões do Conselho serão públicas. 

 
 

Art. 32º – As reuniões terão sua pauta preparadas pelo Presidente, na qual constará 

necessariamente: 



I. Abertura da sessão, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; II – 

Leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia; 

II. Deliberações; 

III. Palavra livre; 

IV. Encerramento. 

 
 

Parágrafo Único: A pauta da reunião ordinária deverá ser encaminhada 

antecipadamente aos conselheiros num prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
Art. 33º – A apreciação dos assuntos obedecerá às seguintes etapas: 

 
 

I. Será discutida e votada a matéria proposta pela presidência ou pelos membros; 

II. O Presidente dará a palavra ao relator, que apresentará seu parecer, escrito ou 

oral; 

III. Terminada a exposição, a matéria será posta em discussão; 

IV. Encerrada a discussão e estando o assunto suficiente esclarecido, far-se-á a 

votação. 

 
Art. 34º – As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria dos votos dos 

membros presentes, cabendo ao Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade. 

 
Art. 35º – As atas serão lavradas em seu próprio livro e assinados pelos Conselheiros 

que participaram da reunião que as originaram. 

 
Art. 36º – As decisões do Conselho, depois de assinadas pelo Presidente e pelo relator, 

serão anexadas ao expediente executivo. 

 
CAPÍTULO VII 

DOS RECURSOS 

Art. 37º. Das penalidades aplicadas pelo Instituto Municipal do Meio Ambiente de 

Jaguaruna, cabe recurso administrativo, em segunda instância ao COMDEMA, no prazo 

de 30 (vinte) dias, a contar da data da ciência da decisão recorrida. 

 
§ 1º O recurso de que trata o caput deve ser protocolizado junto ao IMAJ, para que seja 



juntado ao processo administrativo e posteriormente enviado, no prazo de 5 dias úteis, 

ao Presidente do COMDEMA para apreciação. 

§ 2º Os recursos administrativos protocolizados no Conselho serão recebidos pelo 

Primeiro Secretário, e dados ciência do recebimento ao IMAJ que proferiu a decisão em 

primeira instância. 

§ 3º O pagamento da penalidade de multa somente será devido após o julgamento do 

recurso administrativo. 

 
Art. 38º. O recurso não será conhecido quando interposto: 

 
 

I. fora do prazo; 

II. por quem não seja legitimado. 

 
 

§ 1º Os recursos devem ser pautados pela sequência cronológica de interposição e 

distribuídos, mediante sorteio. 

§ 2º Os recursos serão distribuídos à Câmara Recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

após ato de recebimento pelo Primeiro Secretário do Conselho. 

 
Art. 39º. O relator da Câmara Recursal terá 30 (trinta) dias para apresentação do 

relatório e voto, devidamente assinados, ao IMAJ. 

 
Art. 40º. Na hipótese de o Relator da Câmara Recursal entender necessária a 

elucidação de fatos ou juntada de documentos relevantes, deverá encaminhar os autos 

à Comissão para realização de diligências. 

 
§ 1º O pedido de diligência pode ser de caráter técnico ou jurídico, devendo ser 

acompanhado de justificativa, abordando a dúvida existente e indicando o órgão ou 

setor competente. 

§ 2º A diligência interrompe o prazo fixado para a apresentação do relatório. 

 
 

Art. 41º. Os pareceres do Relator exarados nos recursos serão apresentados por escrito 

e de maneira padronizada quanto ao seu aspecto formal e, levados à Presidência do 

COMDEMA. 

 
Art. 42º. Qualquer membro da respectiva Câmara Recursal poderá divergir do parecer 

do Relator ou pedir vista dos autos. (Incluído Novo Decreto) 



§1º Na hipótese de pedido de vista, o julgamento será suspenso e obrigatoriamente 

retomado na reunião subsequente. (Incluído Novo Decreto) 

§2º Os votos vencedores e vencidos devem ser anexados ao processo administrativo. 

(Incluído Novo Decreto) 

 
Art. 43º. Transitada em julgado a decisão do COMDEMA, os autos do processo serão 

encaminhados ao IMAJ, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após ato decisório, para a 

devida intimação do administrado e demais providências cabíveis. (Incluído Novo 

Decreto). 

 
Parágrafo único: A intimação do administrado deve ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis após recebimento da decisão da Câmara Recursal pelo IMAJ. 

 
CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 44º – Os processos encaminhados ao Conselho serão distribuídos à Comissão ou 

Câmaras Técnica ou Recursal, observando suas competências. (Incluído Novo Decreto) 

 
Parágrafo Único – Os processos deverão permanecer nas dependências do IMAJ. 

 
 

Art. 45º – Às questões jurídicas, a Secretaria deverá recorrer à Assessoria Jurídica do 

Instituto Municipal do Meio Ambiente de Jaguaruna – IMAJ e/ou do Município. 

 
Art. 46º – O IMAJ dará o necessário apoio administrativo em recursos materiais e 

humanos para a Secretaria do COMDEMA para que possa cumprir suas funções sem 

prejuízos da colaboração dos demais Órgãos e Entidades nele representados. 

 
Art. 47º – No caso de comparecimento do titular e seu suplente às reuniões, ambos 

terão o direito ao uso da palavra nas discussões, cabendo, nas deliberações, o direito 

de voto apenas do titular. 

 
Art. 48º – Ao membro do Conselho, inclusive o Presidente, será permitido, após 

requerimento por escrito e com a aprovação do Conselho licenciar-se de suas 

atribuições por um



período de 90 (noventa) dias consecutivos ou intercalados: 

 
 

§1. Uma vez licenciado o Conselheiro Titular, será, imediatamente, convocado o seu 

Suplente. 

§2. Deixará de integrar o CONDEMA, o Conselheiro que não se fizer representar por 03 

(três) reuniões consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas no período de um ano civil. 

 
Art. 49º – Somente serão permitidas vistas ao processo e expedientes pelo autor, 

mediante requerimento deferido pelo Presidente que estabelecerá condições de prazo 

e local. 

 
Art. 50º – Qualquer proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho só será 

apresentada com requerimento de 1/3 dos seus membros, e, ao Presidente uma vez 

considerada ao objeto de deliberação, somente poderá ser discutida e votada em outra 

reunião, previamente marcada para este fim, com aprovação da maioria de 2/3 dos 

membros do Conselho. 

 
Art. 51º – O presidente do COMDEMA, por iniciativa própria ou por indicação do 

Conselho, poderá solicitar ao Poder Executivo que adote Medidas Complementares de 

caráter Administrativo e/ou orçamentário necessário ao seu funcionamento. 

 
Art.52º – Considera-se falta de decoro do membro do Conselho o descumprimento dos 

deveres regimentais a seu mandato, ou a prática de atos que afetem a sua dignidade, 

de seus pares ou ao próprio Conselho, tais como o uso de expressões em discursos, 

em publicações ou proposições, a prática de atos que afetem a dignidade alheia, em 

que um membro do Conselho praticar ofensas físicas e morais e no desacato a outro 

Conselheiro, a mesa ou a seu Presidente em reuniões do Conselho ou em atos públicos. 

Parágrafo Único – Na prática de atos considerados indecorosos caberão, 

progressivamente, as seguintes sanções, aplicadas pelo Presidente, aprovadas pelo 

Conselho e constado em ata: 

 
a) Advertência verbal, registrada em ata; 

b) Advertência por escrito, aplicada em sessão; 

c) Suspensão do Exercício do Mandato, não excedentes a 40 (quarenta) dias, até a 

perda do Mandato, no caso de reincidência das hipóteses previstas neste artigo. 



Art. 53º – Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Conselho. 

Art. 54º – Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Jaguaruna, 20 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 

 

Dhiego de Taunay Corrêa (Presidente) 
 
 
 
 
 

 

Zenir Alberto Scremin (Vice-Presidente) 
 
 
 
 
 

 

Bruna Costa (Primeira Secretária) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gilmar Rosa (Segundo Secretário) 


