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Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito

JOSÉ LUIZ STORER JUNIOR
Procurador Geral do Município

MÁRCIA CRISTINA LUNA
Secretária Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo

DECRETO           Nº     14.494      ,         DE         15          DE        MAIO     DE      2017.

“Aprova  o  Regimento  Interno  do
Conselho Municipal de Defesa do
Meio  Ambiente  –  COMDEMA,
criado pela Lei n° 138/2001, e dá
outras providências”.

O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO no  uso  de
atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 87 da Lei Orgânica do Município de Porto
Velho.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA, nos termos do anexo único deste Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito 

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR
Procurador Geral do Município

ANEXO ÚNICO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE –
COMDEMA

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIA

Art. 1º. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, cri-
ado pela Lei nº 138, de 28 de dezembro de 2001, como órgão autônomo colegiado de natureza
normativa, consultiva, deliberativa e recursal, integrante do Sistema Municipal de Meio Ambiente –
SIMMA, tem por finalidade contribuir na formulação da política ambiental do município de Porto
Velho e acompanhar a sua execução, promovendo orientações, quando entender necessário.

Art. 2º. Compete ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COM-
DEMA:

I - Estabelecer e aprovar normas, critérios, parâmetros, padrões e índices de
qualidade ambiental, bem como métodos para uso dos recursos ambientais do município de Porto
Velho, observadas as legislações: (municipal, estadual e federal), que disciplinam a matéria;

II - Decidir em última instância administrativa sobre recursos relacionados a
multas e outras penalidades aplicadas pela Secretaria Municipal da Integração - SEMI através da
SubSecretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA;

III - Aprovar, anualmente, o plano de aplicação dos Recursos do Fundo Muni-
cipal de Meio Ambiente – FMMA;

IV - Apreciar os planos, programas e projetos apresentados e deliberar sobre
a sua viabilidade técnica e econômica, ouvidos os setores competentes da SEMA;

V - Gerir os recursos financeiros do Fundo Municipal de Meio Ambiente, medi-
ante aprovação do seu orçamento anual e projetos a serem por ele financiados, além de deliberar
sobre propostas de captação e utilização de recursos do FMMA;

VI - Apreciar e deliberar, anualmente, sobre o relatório de desempenho dos
projetos;

VI - Opinar sobre a realização de estudos e alternativas das possíveis conse-
quências ambientais referentes aos projetos públicos e privados apresentados, requisitados das
entidades ou órgãos envolvidos, as informações necessárias;

VII - Propor ao Executivo Municipal, áreas prioritárias de ação governamental
relativo ao meio ambiente, visando destarte, a preservação e melhoria da qualidade ambiental e
do equilíbrio ecológico;

VIII - Aprovar, anualmente, o Relatório de Qualidade do Meio Ambiente do Mu-
nicípio de Porto Velho;

IX - Acompanhar e apreciar quando solicitado pela SEMA, os licenciamentos
ambientais , na esfera do Município;

X - Propor e incentivar ações de caráter educativo para conscientização públi-
ca visando a proteção, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

XI - Apreciar quando solicitado pela SEMA, Termo de Referência e Estudos
Prévios de Impacto Ambiental que vieram a ser apresentados no processo de licenciamento;

XII - Analisar proposta de lei de relevância ambiental de iniciativa do Poder
Executivo Municipal antes de ser submetida à deliberação da Câmara Municipal de Porto Velho;

XIII - Propor critérios básicos e fundamentos para a elaboração do zoneamen-
to ambiental, podendo referendar ou não a proposta encaminhada pelo órgão ambiental compe-
tente;

XIV - Aprovar o plano de manejo e as atividades que impliquem em interven-
ções significativas em Unidades de Conservação existentes ou que vierem a ser criadas;

XV - Aprovar os pedidos de suspensão temporária da multa nos casos em que
o infrator se propuser a recuperar o dano causado ou a executar ação de reparação e não com-
pensatória do dano ambiental, aprovar ainda os pedidos de conversão de multa embasados na le-
gislação vigente;

XVI - Firmar convênio com entidades públicas ou privadas e com profissionais
habilitados para:

a) Elaborar ou avaliar os termos de referência em observância com as carac-
terísticas do empreendimento e do meio ambiente a ser afetado, definindo os documentos, proje-
tos e estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento;

b) Proceder o exame técnico e emissora quando solicitado pelo órgão federal
ou estadual, referentes a procedimentos de licenciamento de suas respectivas competências;

c) Analisar os documentos, projetos e estudos ambientais necessárias para
obtenção de licença ambiental;

XVII - Criar Câmara Técnica que se se fizerem necessárias;

XVIII - Aprovar a nomeação do Coordenador Técnico do Fundo Municipal de
Meio Ambiente.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 3º. O COMDEMA será composto de forma paritária, por representantes
do poder público e da sociedade civil organizada, a saber:

I - Pelo Poder Público:
a) Titular do órgão executivo municipal de meio ambiente;
b) Representante do órgão executivo municipal de Agricultura;
c) Representante do órgão executivo municipal de Educação;
d) Representante do órgão executivo municipal de Fazenda;
e) Representante do órgão executivo municipal de Planejamento;
f) Representante do órgão executivo municipal de Saúde.
g) Representante de órgão da administração pública estadual ou federal que

tenha em suas atribuições a proteção ambiental e que possua representação no Município, tais
como: Polícia Ambiental, Órgão Executivo Estadual de Meio Ambiente, EMATER ou IBAMA.

II - Pela Sociedade Civil:
a) Representante de setores organizados da sociedade, tais como: Associa-

ção do Comércio, da Indústria, Clubes de Serviço e Sindicatos comprometidos com a questão am-
biental;

b) Representante de entidade civil criada com o objetivo de defesa dos inte-
resses dos moradores, com atuação no município;

c) Representante de entidade civil criada com o objetivo de defesa dos inte-
resses dos trabalhadores rurais, com atuação no município;

d) Dois representantes de entidades civis criadas com finalidade de defesa da
qualidade do meio ambiente, com atuação no âmbito do município;

e) Dois Representante de Universidades ou Faculdades comprometidas com
a questão ambiental.

§ 1º A composição e respectiva nomeação dos membros do COMDEMA será
devidamente aprovada na forma de Resolução.

§ 2º Os representantes legais dos órgãos integrantes do COMDEMA, na qua-
lidade de Conselheiros Efetivos, indicarão ao Presidente o nome de seu substituto eventual, dora-
vante denominado de Conselheiro Suplente.

§ 3º A perda de condição de legitimidade de investidura do cargo para os Con-
selheiros implicará em seu automático afastamento do Conselho, bem como de seu substituto.

§ 4º Poderão compor o COMDEMA, como membros convidados, com direito a
voz, sem direito a voto, os representantes de outros órgãos da administração direta ou indireta,
bem como instituições e entidades de classe e outras autoridades, convidadas por um conselheiro
que encaminhará à apreciação da Presidência que deliberará sobre a participação. 

§ 5º A presidência do COMDEMA será exercida pelo titular da SEMI e, na sua
ausência ou impedimento, pelo titular da SEMA.

§ 6º Os representantes do Conselho não receberão qualquer espécie de re-
muneração, sendo sua participação no referido Conselho, considerada de relevante interesse pú-
blico.

§ 7º A participação das entidades de classe no COMDEMA se dará através
das Câmaras Técnicas.

§ 8º Os representantes das Organizações Não Governamentais ambientais
deverão ser escolhidos e ratificados por outras Organizações Não Governamentais, devendo o
documento de indicação ser encaminhado a presidência do COMDEMA.

§ 9º O mandato dos membros do COMDEMA será de dois anos, sendo permi-
tida a recondução.

§ 10. Para ser membro do Conselho, a pessoa indicada deverá ser idônea, de
preferência com o terceiro grau de escolaridade e reconhecimento na área ambiental.

Art. 4º. O COMDEMA, reger-se-á pelos seguintes dispositivos, no que se re-
fere a seus membros:

I. Compete aos membros do COMDEMA:
a) comparecer as reuniões; 

b) debater a matéria em discussão; 

c) apresentar relatórios e pareceres em um prazo máximo de 30 dias, ou em
prazo estipulado devido a urgência de matérias;

d) votar e abster-se;

e) Solicitar vista em parecer, devolvendo a plenária em um prazo máximo de
30 dias;

f) propor temas e assuntos à deliberação e ação de Plenário.

 II  -  Os membros de instituições que compõem o COMDEMA poderão ser
substituídos mediante apresentação de solicitação da Entidade ou Autoridade responsável ao Pre-
sidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

III - Os membros e entidades do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambi-
ente serão destituídos, caso faltem três reuniões consecutivas ou a cinco intercaladas, no período
de doze meses;

IV - As entidades e/ou organizações representadas pelos conselheiros faltosos
deverão ser comunicadas a partir da segunda falta através de correspondência da(o) Secretaria(o)
do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;

V - A substituição de entidade se dará mediante aprovação de outra pelo Con-
selho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, mantendo-se necessariamente a paridade na com-
posição do Conselho;

Art. 5º. O COMDEMA, contará com uma Secretaria Executiva, constituída por
servidores da SEMA, designados por portaria para consecução dos serviços, para elaborar atas,
divulgar o boletim informativo, encaminhar as resoluções, apoiar as comissões específicas, dentre
outras.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO

Art. 6º. O CONDEMA tomará as suas decisões em reuniões plenárias median-
te votação, nos termos deste regimento interno, em consonância com os dispositivos contidos no
Código Municipal de Meio Ambiente de Porto Velho, aprovados pela Lei Complementar nº 138, de
28 de Dezembro de 2001 e suas alterações e ainda as demais Legislações Ambientais aplicáveis
à matéria.

Art. 7º. As reuniões plenárias poderão ser ordinárias e extraordinárias.
§ 1º As reuniões ordinárias serão mensais, a cada segunda quinta feira do

mês, com a primeira e segunda chamadas previstas respectivamente para às 15h:15 min e 15h:30
minutos. Devendo ser divulgado aos conselheiros e interessados o calendário anual de reuniões
ordinárias.

§ 2º Caso o dia marcado para as reuniões coincida com feriados, estas ocor-
rerão no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º As reuniões extraordinárias serão convocadas pela Presidência do COM-
DEMA de ofício, ou por solicitação de pelo menos dois terços de seus membros, com antecedên-
cia mínima de 05 (cinco) dias, onde constarão os assuntos da ordem do dia;

§ 4º Nas reuniões extraordinárias não serão tratados assuntos estranhos à
matéria determinada na convocação.
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Art. 8º. As reuniões plenárias funcionarão com a presença de um terço de
seus membros com direito a voto, para abertura das sessões e de maioria absoluta para as delibe-
rações e terão a duração de duas horas, podendo haver prorrogação por mais trinta minutos.

Paragrafo Único. Não havendo quórum para realização da reunião, a mesma
será suspensa e as entidades que não estiverem presentes, serão consideradas faltosas.

Art. 9º. As reuniões do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente deve-
rão ser abertas à participação de qualquer entidade interessada, como observadora, sem direito a
voto, permitida a manifestação oral de representantes para apresentar denúncias ou sugestões,
bem como outros meios eficientes e ágeis que permitam viabilizar tais procedimentos.

Art. 10. Cada membro do COMDEMA terá direito a um único voto por tema
deliberado.

§ 1º Ocorrendo empate na votação, o Presidente terá direito ao voto de quali-
dade.

§ 2º As votações serão abertas, registrando-se em ata a declaração de voto
nominal, se requerida pelo Conselheiro.

Art. 11. Cabe ao presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambi-
ente a prorrogativa de deliberar “ad refendum” sobre temas de relevante interesse público ambien-
tal ou em casos de urgência.

Art. 12. As reuniões terão sua pauta preparada pelo Presidente, na qual cons-
tará 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;
III - Deliberações;
IV - Palavra franca;
V – Encerramento.

Art. 13. A apreciação dos assuntos obedecerá as seguintes etapas:
I - Será discutida e votada matéria proposta pela presidência ou pelos mem-

bros;
II - O presidente dará a palavra ao relator, que apresentará seu parecer, escri -

to ou oral;
III - Terminada a exposição, a matéria será posta em discussão;
IV - Encerrada a discussão e estando o assunto suficientemente esclarecido,

far-se-á a votação.

Art. 14. A matéria a ser submetida à apreciação do Plenário poderá ser apre-
sentada por qualquer Conselheiro e constituir-se-á de: 

I - proposta de Resolução - quando se tratar de deliberação vinculada à com-
petência legal do COMDEMA;

II - moção- quando se tratar de manifestação, de qualquer natureza, relaciona-
da com a temática ambiental.

§ 1º A matéria de que trata este artigo será encaminhada a Secretaria Executi-
va, que proporá ao Presidente sua inclusão na pauta de reunião ordinária, conforme a ordem cro-
nológica de sua apresentação, ouvidas previamente as Câmaras Técnicas competentes.

§ 2º As propostas de resoluções que representarem despesas não previstas
na dotação orçamentária da SEMA, deverão indicar a fonte de receita.

§ 3º As resoluções e moções serão datadas e numeradas em ordem distinta,
cabendo à Secretaria Executiva corrigi-las, ordená-las e indexá-las.

§ 4º As decisões do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente serão
consubstanciadas em resoluções, as quais deverão ser amplamente divulgadas e publicadas no
Diário Oficial do Município – D.O.M.

§ 5° O teor das resoluções deverá ser reformulado e aprovado durante a reuni-
ão respectiva.

Art. 15. As Atas do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente serão
amplamente divulgadas e publicadas no Diário Oficial do Município – D.O.M.

Art. 16. Os temas tratados e as resoluções baixadas pelo Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente serão amplamente divulgados, inclusive por meio de Boletim infor-
mativo, observando-se necessariamente os mandamentos do art. 15 deste regimento interno.

Art. 17. Para o seu funcionamento o COMDEMA valer-se-á do apoio técnico,
administrativo e financeiro da SEMA.

Art. 18. Fica assegurado a cada membro do conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente, o direito de se manifestar sobre o assunto em discussão, porém uma vez encami-
nhado para votação o mesmo não poderá voltar a ser discutido no seu mérito.

Art. 19. Para melhorar o desempenho de suas funções o COMDEMA poderá
recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios:

I - Consideram-se colaboradores do COMDEMA, as instituições formadoras de
recursos humanos para o meio ambiente e as entidades representativas de profissionais da área
de meio ambiente e administração pública, sem embargo de sua condição de membros; 

II - Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização
para assessorar o COMDEMA, sem embargo de sua condição de membros.

III - Poderão ser constituídas Comissões Especiais de caráter temático e con-
sultivo, a serem formadas por conselheiros, técnicos de áreas afins ao meio ambiente e urbanismo
e ainda representantes de outras instituições com atuação em áreas de conhecimento afetas ao
assunto a ser tratado;

IV - Poderão ser criadas Camarás Técnicas setoriais para promover estudos e
emitir pareceres a respeito de temas específicos e processos em tramitação em grau de recurso,
submetidos à apreciação do Conselho, as quais terão regimento próprio aprovado pelo COMDE-
MA. 

CAPÍTULO IV
DA PRESIDÊNCIA

Art. 20. Ao presidente do CONDEMA, compete:
I - Convocar e presidir as reuniões do Conselho Pleno, fazendo cumprir as

presentes normas;
II - Despachar os expedientes;
III - Promover a expedição e fazer executar as Resoluções do Conselho;
IV - Exercer o direito de voto e usar o voto de qualidade quando ocorrer empa-

te na votação do Conselho Pleno;
V - Decidir as questões de ordem;
VI - Aprovar a agenda de ordem do dia das sessões;
VII - Orientar as discussões, concedendo a palavra aos Conselheiros e coor-

denado os debates;
VIII - Constituir Comissões Especiais e criar, através de Resoluções ou Portari-

as, Câmaras Técnicas permanentes e temporárias quando necessário;
IX - Assinar as resoluções que consubstanciem as decisões do Conselho;
X - Representar o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente ou desig-

nar um dos conselheiros para fazê-lo;
XI - Exercer as atribuições de gestor do Fundo Municipal de Meio Ambiente,

nos termos das legislações e dos regulamentos que disciplina a matéria;
XII - Firmar convênios, ajustes, contratos, protocolos, termos aditivos e de res-

cisão necessários à consecução dos objetos em cumprimento das atribuições do COMDEMA.

CAPÍTULO V
DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art.  21. As Câmaras  Técnicas,  órgãos  de assessoramento  do plenário  do
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, têm o objetivo de estudar tematicamente os as-
suntos submetidos a apreciação do Conselho, tendo na sua composição, no mínimo cinco mem-
bros, considerando-se a representação, quando for o caso, às diferentes categorias de interesse
multi setorial, representadas no plenário.

§ 1º quando da criação das Câmaras Técnicas, estas deverão ser compostas
por, no mínimo, três membros conselheiros, submetidas e aprovadas pelo plenário;

§ 2º os membros das Câmaras Técnicas serão nomeados pelo Presidente do
COMDEMA; para mandato não remunerado conforme prazo estabelecido por regulamento próprio
aprovado pelo plenário;

§ 3º em caso de urgência, o Presidente do COMDEMA, poderá criar Câmaras
Técnicas “ ad referendum “ do plenário do COMDEMA;

§ 4º as decisões das câmaras serão aprovadas por votação da maioria de
seus membros;

§ 5º enquanto não houver necessidade da criação de Câmaras Técnicas para
um determinado tema, o Presidente do COMDEMA distribuirá o processo do caso correlato, sub-
metido à apreciação do Conselho, para um dos conselheiros, que na qualidade de Relator, apre-
sentará relatório fundamentado para votação do Conselho Pleno.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 22.  A Secretaria Executiva, de que trata o art. 5° deste Regimento, direta-
mente subordinada à Presidência, tem por finalidade prover o Conselho, do apoio técnico e admi-
nistrativo necessário à execução de suas atividades.

§ 1º A função de Secretario(a) Executivo(a) do Conselho, será exercida por
um(a) secretario(a) executivo(a) escolhido(a) dentre os servidores efetivos da SEMA.

§ 2º A Secretaria Executiva será composta por no mínimo três servidores(as)
designados pelo titular da SEMA.

§ 3º Os servidores serão designados para exercer as funções de Secretário
Executivo, Secretário e Auxiliar de Secretaria.

Art. 23. Compete a(o) Secretario(a) Executivo(a):
 I - dirimir, supervisionar, coordenar e executar serviços técnicos e

administrativos da Secretaria Executiva visando garantir seu eficiente funcionamento;

 II - assistir e instruir o Presidente do Conselho no encaminhamento

e na coordenação das sessões do COMDEMA, secretariando as reuniões e demais procedimen-
tos administrativos de estilo;


 III - administrar o pessoal da Secretaria Executiva;
 IV - cumprir diligencias autorizadas ou determinadas pelo presiden-

te do Conselho;

 V - proceder o controle das faltas dos Conselheiros através de fo-

lhas de frequência;

 VI - receber e elaborar a correspondência sujeita ao conhecimento,

apreciação e deliberação do Conselho;

 VII -  efetuar a apresentação do Relatório Final das atividades do

Conselho;

 VIII - providenciar a publicação das Atas das reuniões do Conselho,

resoluções e decisões no D.O.M;

 IX - cumprir outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Conselho

Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Art. 24. Compete a(o) Secretário(a):
I - auxiliar o(a) Secretário(a) Executivo(a) na coordenação dos trabalhos;
II - substituir o(a) Secretário(a) Executivo(a) nos seus impedimentos ou faltas;
III - preparar a sala de reuniões providenciando, quando necessário, instala-

ção de sistema de som e gravação;
IV - cumprir outros encargos que lhe forem designados pelo(a) Secretário(a)

Executivo(a) que visem garantir o eficiente funcionamento do COMDEMA.
Art. 25. Compete ao Auxiliar de Secretaria:
I - dar suporte administrativo para a correta condução dos trabalhos do Conse-

lho;
II - controlar a tramitação dos documentos internos do CONDEMA;

III - auxiliar na transcrição das atas das reuniões do COMDEMA;
IV - organizar o arquivo das atas de reuniões, resoluções e documentos do

COMDEMA;

V -  manter cópia das atas das reuniões realizadas para conhecimento;

VI - Manter relações atualizadas, indicando o andamento dos processos, pro-
jetos e proposituras em tramitação no COMDEMA.

Art. 26. Nas decisões do COMDEMA, se encerra o ultimo grau de decisão ad-
ministrativa devendo o Conselho garantir ao requerente o contraditório e a ampla defesa quando
do julgamento de recurso impetrado.

Art. 27. O Conselho Pleno, além do exame e decisão sobre matéria de sua
competência originaria, também reexaminará os recursos interpostos contra as decisões das Câ-
maras Técnicas, quando for o caso.

Art. 28. Os Conselheiros e membros das Câmaras Técnicas e das Comissões
Especiais, terão direitos a transporte e diária quando se deslocarem da sede a serviço do Conse-
lho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, cujas despesas serão custeadas através do Fundo
Municipal de Meio Ambiente e/ou da SEMA.

Art. 29. O presente Regimento Interno poderá ser alterado no todo ou em par-
te, em reunião plenária convocada para este fim especifico, mediante voto favorável de no mínimo
dois terços de seu quórum máximo, devendo-se necessariamente ser encaminhado ao Chefe do
Executivo Municipal para aprovação através de decreto.

Paragrafo  Único. Propostas  de  alterações  poderão  ser  apresentadas  por
qualquer membro, devendo, porém, para entrar em discussão, ter assinatura de pelo menos um
terço dos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Art. 30. Os casos omissos deste Regimento Interno serão resolvidos em reu-
nião plenária com apreciação e deliberação de pelo menos, um terço dos membros do Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Art. 31. O presente Regimento Interno entrará em vigor na data da publicação
do Decreto do Prefeito de Porto Velho.

Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário. 

HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito 

JOSÉ LUIZ STORER JÚNIOR
Procurador Geral do Município
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