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DECRE,TO N.' 2.199 DE 15 DE OUTUBRO DE 2A2I

Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de
Meio Ambiente do Município de Renascença, Estado do
Paraná e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas nos termos da legislação vigente,

DECRETA:

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO 1 - DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA

Art. 1o - O Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA, criado como órgão colegiado
nos termos da Lei Municipal N." 1757 de 2021 integra o SISNAMA- Sistema Nacional de
Meio Ambiente e tem por finalidade assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal em
assuntos de política de proteção, conservação e defesa do meio ambiente.

Parágrafo Único- A expressão Conselho Municipal do Meio Ambiente de Renassença e a
sigla CMMA se equivalem para efeito de referência e comunicação.

AÍt.2o - Compete ao CMMA formular e fazer cumprir as diretrizes da PolíticaAmbiental do
município, na Íbrma estabelecida no Art. 3'da Lei N.' 1757 de2021.

cApÍTULo 2 - DAcoMposrÇÃo E oRGANTzAÇLo

Art.3o - A composição dos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
dar-se-á conforme os Parágrafos 1o,2o,3o e 4" do Art.4o da Lei N." 1757 de 2021, com no
mínimo 10 (dez) membros, de forma paitémaentre órgãos daAdministração Pública Direta e
Indireta e a Sociedade Civil, com um representante titulaÍ e um suplente dos seguintes órgãos:

I - Representantes daAdministração Pública Direta e Indireta:
a * Secretaria Municipal de Agropecuéria e Meio Ambiente;
b - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo;
c - Policia Militar do Paraná;
d - Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IDR;
e - Vigilância Sanitiária Municipal;
f - Câmara Municipal de Vereadores.
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II - Representantes da Sociedade Civil Organrzada:
a- Rotary Renascença;
b - Sindicato dos Tiabalhadores Rurais de Renascença;
c - Sindicato Rural;
d -Associação Comercial e induskial de Renascença - ACIREN;
e - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE;
f - Colégio Estadual de Renascença.

Art. 4o - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente corresponderá
ao período de 02 (dois) anos, peünitidaarecondução.

Art. 5" - O Conselho Municipal de Meio Ambiente terá a seguinte estrutura funcional:
I - Presidência;
II - Vice-presidência;
III -Secretaria Executiva;
IV - Plenária ou colegiado.

Art. 6" - A diretoria do Conselho Municipal de Meio Ambiente será eleita na primeira reunião
ordinrária do colegiado, por maioria de votos de seus integrantes para um período de dois anos,

permitindo a recondução.

Art.7" - Compete ao Presidente:
I - Dirigir os trabalhos do Conselho Municipal de Meio Ambiente, convocar e presidir as

sessões do Plenário;
II - Propor "ad referendum" do colegiado a cnaçáo de Câmaras Técnicas e designar seus

membros;
III - Dirimir dúvidas relativas à interpretação das noflnas deste Regimento;
IV - Encaminhar votação de matéria submetida à decisão do Plenrírio;
V -Assinar as atas aprovadas nas reuniões;
VI - Assinar as deliberações do Conselho e encaminhá-las ao Prefeito sugerindo os atos

administrativos necessiários ;
VII - Designar relatores para temas gxaminados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente;
Vm - Estabelecer, através de resoluções, norÍnas ou procedimentos administrativos para o
funcionamento do Conselho Municipal de MeioAmbiente;
IX - Convidar especialistas ou entidades paraparticiparem das sessões, sem direito a voto;
X - ResolveÍ,"adreferendum" do colegiado os casos omissos deste Regimento.

Art 80- O Colegiado é o órgão máximo de deliberação do Conselho Municipal de Meio
Ambiente, formado por todos os ssus membros titulares, que atuarão em igualdade de

condições, vedado o estabelecimento de hierarquia ou distinção de peso de seus votos, exceto

o do Presidente, que além do voto comum terá direito ao voto de desempate.
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rHEFETTURA D0 Muurcípro DE REUAScENçA

Art.9o- Compete ao Vice-presidente representar o Conselho Municipal de MeioAmbiente na
ausênciatemporária ou pennanente do presidente ou por delegação deste, bem como, auxiliar
o Presidente no que for necessário.

Art. 10" - A Secretaria Executiva é o órgão auxiliar da Presidência e do Colegiado,
encarregado de desempenhar atividades de gabinete, de apoio técnico e administrativo do
Conselho.

Art. 11" - Compete à Secretaria Execúiva:
I - Fornecer suporte e assessoramento técnico ao Conselho Municipal de Meio Ambiente nas

atividades por ele deliberadas;
II - Elaborar as atas das reuniões;
III - Organizar os serviços de protocolo, distribuição e arquivos do Conselho Municipal de
Meio Ambiente;
IV - Elaborar o relatório anual de atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente,
submetendo-o ao Colegiado;
V - Redigir, sob forma de Resoluções ou Moções, as deliberações do Coiegiado;
VI - Executar outras atividades correlatas determinadas pelo Presidente ou previstas neste

Regimento Intemo.

Art.12" - Compete ao Colegiado:
I - Elaborar e propor leis, normas e procedimentos destinados à recuperação, melhoria ou
melhoria da qualidade ambiental, observadas as legislações federal, estadual e municipal que

regulam a matéria;
II - Fomecer subsídios técnicos, para esclarecimentos relativos à defesa do meio ambiente,
aos órgãos públicos, às indústrias, ao comércio, à agropecuária e à comunidade,
acompanhando sua execução;
III - Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas
com a finalidade de promover pesquisas e atividades ligadas à defesa ambiental;
IV - Estabelecer noÍnas, critérios e padrões relativos ao controle e manutenção da qualidade

arnbiental, visando ao uso racional dos recursos nafurais do município;
V -Aprovar a criação de Câmaras Técnicas;
VI - Identificar e informar a comunidade e aos órgãos públicos competentes, estaduais e

municipais, sobre a existência de areas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo
medidas pzra sua recuperação;
VII - Atuar no sentido de estimular a formação de consciência ambiental, através de

seminários, palestras e debates junto às entidades públicas e privadas utilizando para tanto os

meios de comunicação disponíveis;
Vm - Sugerir à autoridade competente a instituição de unidade de conservação municipal,
visando à proteção de sítios de beleza excepcional, dos mananciais, do patrimônio histórico,
artístico, arqueológicos, paleontológicos e de áreas representativas de ecossistemas destinados

à realização de pesquisas biísicas aplicadas à ecologia;
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IX - Propor ao Prefeito a concessão de títulos honoríficos a pessoas ou instituições que se

houverern destacado através de atos que tenham contribuído significativamente para a
preservação, melhoria, conservação e defesa do meio ambiente municipal;
X - Analisar e aprovar, anualmente, o plano de aplicação dos recursos do Fundo Municipal
de MeioAmbiente;
XI - Exercer outras atribuições que sejam de sua competência.

Art. 13'- Compete aos Conselheiros:
I - Comparecer e votar assiduarnente às reuniões;
II - Debater as matérias em discussão;
III - Requerer informações, providências e esclarecimentos à Presidência e à Secretaria
Executiva;
IV - Propor temas e assuntos para deliberação do Colegiado;
V - Propor a criação de câmaras técnicas;
VI - Desempenhar outras atividades que thes decoram da constituição deste Regimento ou
que lhes forem delegadas pelo Colegiado;
VII - Gerir os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

CAPÍTULO 3 - DO FUNCIONAMENTO I}O COLEGIADO

Art. 14" - O Colegiado se reunirá ordinariamente, uma vez a cada 90 dias, em datas fixadas
em calendário estabelecido mediante deliberação e, extraordinariamente, toda vez que

convocado pelo Presidente ou solicitação dos conselheiros com antecedência mínima de 48
horas.

Aú. 15" - A ausência não justificada dos conselheiros por três reuniões consecutivas, no
decorrer do biênio, implicará sua substituição no Colegiado.

Parágrafo Único - No caso do disposto no caput deste artigo, o Presidente do Conselho
Municipal de Meio Ambiente solicitará ao dirigente ou representante legal do órgão ou
entidade, a substituição do conselheiro, dentro de um prazo de 30 dias, após aprovação do
Colegiado.

Art. 16'- As atas serão lavradas em livro próprio e assinadas pelos conselheiros presentes nas

sessões.

Art. 17' - As decisões do Colegiado, depois de assinadas pelo Presidente e pelo Relator, serão

anexadas ao expediente respectivo.

Art. 18" - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Conselho Municipal de Meio
Ambiente.
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Art. 19'- Este decreto entrará em vigor na datâ de sua publicação, revogadas as disposições
em contrario.

Renascença, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, 60o

ano de emancipação.

Certifico que este documento foi publicado no:

Edição no _, do dia

_=) _ )_, Página(s)

Assinatura
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CREDENCIÀMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das
08:30 às 09:00 do dia 28 de outubro de 2021, no Depafiarncnto «1e

Conrpras e Licitações, da Prefeitura Municipal de Renascença, à Rua
Getúlio Vargas, no 901 .

ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 09:01 do dia 28 de outubro de
2021, junto à sala de Licitações da Prefeitura Municipal de
Renascença - PR.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser
adquiridos na Prefeitura Municipal, no endereço Rua Geúlio Vargas,
n" 901, Centro, Ione (4ó) 3550-8300 (Prefeirura) i 3550-8316
(Departamento de Licitações), Renascença, Estado do Paraná, de 2'a
6" feira. nos horários das 07:30 as I 1:30, e das i3:00 as 17:00 horas,
onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, e pelo site
www.renâscenca.pr. gov.br.
INFORMAÇOES: Informações e esclarecimentos adicionais, no
endereço e telefone acima citado.

Renascença, I 5 de outubro de 2021.

LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Pregoeira

Publicado por:
Luciane Eloise Lubczy'k

Código Identifi cador:5c88 I 1 02

DEPARTAMENTO DE ADMTNISTRAÇÃO
DECRETO N." 2.199 DE 15 DE OUTUBRO DE2O2I

Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal
de Meio Ambiente do Município de Renascença,
Estado do Paraná e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da legislação
vigente,

DECRETA:

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICTPAL DE
MEIO AMBIENTE

CAPÍTULO 1 - DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA

Art. 1o - O Conselho Municipai do Meio Ambiente - CMMA, criado
como órgão colegiado nos termos da Lei Municipal N." 1757 de202l
integra o SISNAMA- Sistema Nacional de Meio Ambiente e tem por
finalidade assessoÍar o Chefe do Poder Executivo Municipal ern
assuntos de política de proteção, conservaçào e defesa do rneio
ambiente.

Parágrafo Único- A expressâo Conselho Municipal do Meio
Ambiente de Renascença e a sigla CMMA se equivalem para efeito de
reíêrência e comunicação.

Art. 2" - Cornpete ao CMMA fonnular e fazer cumprir as diretrizes da
Politica Ambiental do rnunicípio, na forma estabelecida no Art. 3o da
Lei N." 1757 de2021.

CAPÍTULO 2. DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO

Art.3' - A composição dos membros do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente dar-se-á conÍbrme os Parágrafos lo,2',3" e

4" do Art.4u da Lei N." 1757 de 2021 , com no minimo l0 (dez)

membros, de forma paritária entre óÍgãos da Administração Pública
Direta e Indireta e a Sociedade Civil, com um representante titular e

um suplente dos seguintes órgãos:

I - Representantes da Adrninistração Pública Direta e lndireta:
a - Secretaria Municipal de Agropecuriria e Meio Ambiente;

b - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanisrno;
c - Policia Militar do Paraná;

d - lnstituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IDR;
e - Vigilância Sanitária Municipal;

f - Câmara Municipal de Vereadores.

II - Representantes da Sociedade Civil Organizada:
a Rotary Renascença;
b - Sindicato dos Tlabalhadores Rurais de Renascença;
c - Sindicato Rural;
d Associação Cornercial e industrial de Renascença - ACIREN;
e - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE;
f- Colégio Estadual de Renascença.

Art. 4o - O mandato dos membros do Conselho Municipal de Meio
Alrbiente corresponderá ao período de 02 (dois) anos, permitida a

recondução.

Art. 50 - O Conselho Municipal de Meio Arnbieote terá a seguinte
estrutura funcional;
I - Presidêncial
II - Vice-presidência;
III -Secretaria Executival
IV - Plenária ou colegiado.

Art. 6' - A diretoria do Conselho Municipal de Meio Ambiente será
eleita na primeira reunião ordinária do colegiado, por maioÍia de votos
de seus integrantes para um período de dois anos, permitindo a
recondução.

Art. 7n - Compete ao Presidente:
I - Dirigir os trabalhos do Conselho Municipal de Meio Ambiente,
convocar e presidir as sessões do Plenário;
II * Propor "ad referendum" do coiegiado a criação de Câmaras
Tecnicas e designar seus membros;
III - Dirimir dúvidas relativas à interpretação das normas deste
Regimento;
IV - Encaminhar votação de matéria submetida à decisão do Plenário:
V Assinar as atas aprovadas nas reuniôes;
VI - Assinar as deliberações do Conselho e encaminhá-las ao Prefeito
sugerindo os atos administrativos necessários;
VII - Designar relatores pam temas examinados pelo Conselho
Municipal de Meio Ambiente;
\zIII - Estabelecer, atraves de resoluções, nonnas ou procedimentos
administrativos para o funcionamento do Conselho Municipal de
Meio Ambiente:
IX - Convidar especialistas ou entidades para participarem das

sessões, sem direilo a voto;
X - Resolver, "ad referendum" do colegiado os casos omissos deste
Regirrrento.

Art. 80- O Colegiado é o órgão máximo de deliberação do Conselho
Municipal de Meio Ambiente, formado por todos os seus membros
titulares, que atuarão em igualdade de condições. r'edado o

estabelecimento de hierarquia ou distinÇào de peso de seus votos.
exceto o do Presidente, que além do voto comum terá direito ao voto
de desempate.

Art. 9'- Compete ao Vice-presidente representar o Conselhc
Municipal de Meio Ambiente na ausência terlporária ou pennanente
do presidente ou por delegaçào deste, bem como. auxiliar o Presidenle
no que for necessário.

Art, 10" - A Secretaria Executiva é o órgão auxiliar da Presidência e

do Colegiado, encarregado de desempeúar atividades de gabinete, de
apoio tecnico e administrativo do Conselho.

Art. I l" - Compete à Secretaria Executiva:
I - Fornecer suporte e assessoramento técnico ao Conselho Municipal
de Meio Ambiente nas atividades por ele deliberadas:
II - Elaborar as atas das reuniões:
lll - Organizar os serviços de protocolo, distribuição e arquivos do
Conselho Municipal de Meio An'rbiente:
IV - Elaborar o relatório anual de atividades do Conselho Municipal
de Meio Ambiente, submetendo-o ao Colegiado:
V - Redigir, sob foma de Resoluções ou Moções, as deliberações do

Colegiado:
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VI - Executar outras atividades correlatas determinadas pelo
Presidente ou prcvistas neste Regimento lnterno,

Art. 12" - Conrpete ao Colegiado:
I - Elaborar e propor leis, normas e procedimentos <iestinados à
recupemção, melhoria ou melhoria da qualidade ambiental,
observadas as legislaçõcs fcderal, cstadual c rnunicipal que rcgulam a
nratéria;
II - Fomecer subsídios técnicos, para esclareeimentos relativos à
defesa do meio ambiente, aos órgâos públicos, às indústrias, ao
comércio, à agropecuária e ii comunidade, acompanhando sua
execuçâo;
lll - Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com
entidades pirblicas e privadas corn a finalidade de promover pesquisas
e ativitlades ligadas à defesa arnbiental;
IV - Estabelecer nomus, critérios e padrões relativos ao conirole e

nranutenção da qualidade ambiental, visando ao uso racional dos
lecursos naturris do município;
V - Aprovar a criação de Câmaras Técnicas;
VI - Identit-rcar e inÍbnnar a comunidade e aos órgãos públicos
cornpetentes, estaduais e municipais, sobre a existência de áreas
degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo medidas pai? suâ
recuperâção;
VII - Atuar no sentido de estimular a formaçâo de çonsciência
ambiental, através de seninários, palestras e debates junto âs
entidades pútrlicas e privadas utilízando para tanto os meios de
comunicação disponiveis:
ViÍI - Sugerir à autoridade competente a instituiçãa de unidade de
conserv-ação municipal, visando à proteção de sitios dc beleza
excepcionâ1. dos rnananciais, do patrinrônio histórico, artístico,
aÍqueológicos, paleontológicos e de árcas representativas de

ecossistemas destinados à realização de pescluisas básicas aplicatlas à

ecologia;
IX - Propor ao Prefeito a concessão de títulos honodfrcos â pessoas

ou instituiçôes que se houverem destacado através de atos que tenham
contribuido significatívamente paÍ? a prescrvação, melhoria,
conseivação e defcsa do rneio ambiente municipal;
X - Analisar e âprovar, arlualmente. o plano de aplicaçào dos re«rrsos
do Fundo ivlunicipal de Meio Ambiente;
XI - Exercer outras atribuições quo sejam dc sua competência.

Ârt. 13'- Compete aos Conselheiros:
I - Cornparecer e votar assiduamente às reuniôes;
ll * Dehater'0s matérias em discussào;

III ,- Requcrer inforrnações, providências e esclarçcimentos à

Presidência e à Secretaria Executiv*;
IV - Propor temas e assuntos para deliberaçào do Colegiado;
V - Propor a criação de cânraras tecnicas;
Vl . - Desempeglraq .outras atividadep. .que lhes decotratn da

ôonitinrição deste' Regiments ou que lhes forem delegadas pelo
Colegiado;
VII - Gerir os rêcursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

CÀPíTULO 3. DO FUN'CIONÀIIENTO DO COLEGIADO

Art. 14" - O Colegiado se reuoira ordinariarnente, uma vez a cada 9O

dias, ern datas fixadas ern calenrlário estabeiecido rnediánte
delibcração e. cxft'aordinariamcnte. toda vcz que conr'ocado pclo
Preiidente ou §olicitação dos conselheiros colti antecedência nrínima

dc 48 horrs.

Art. [5o - A ausênçia não justificatta,dos conselheiros por três

reuniôes consccutiva§, no decorrer do biênio. in4ílicará srra

rubstiru içào rro Colegiádo.

Parágr*fo Único - No caso do disposto no caput deste artigo, ô

Presidente tio Conselho Municipal de Mcio Atnbiente soliçitará ao
úirigr'rrte r)u Íepreserltante [egal tio órgão ou entidade, a Jubstituição

tlo conselheiro. denrro de um prazo de 30 dias, após aprovação do

Calegiado.

Ârt, 16" - As atas serào lavradas eú livlo próprio e assinadas pelos

consellteircrs pres€ntes nas sessõcs.

Art. 17n - As dccisões do Colegiado, depois de assinadas pelo
Presidente e pelo Relator, serâo anexadas ao expediente respectivo.

Art. 18" - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do
Conselho Municipal de Meio Ambiente,

Art- 19'- Este decreto eÍltrerá em vigor na data de sua publicaçâo,
revogadas as disposições em contrário.

Renascença, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e

vinte e um, 60o ano de emancipação.

IDÁLIR JOÃO ZANELLA
Preftito 

Pubticado por:
Iovani Luiz Cenatti

Código IdentiÍicador: 8F80CCB9

DEPARTAMENTO DE ÀD1\IINISTRÀÇÀO
DECRETO N"" 2.200 DE 15 DE OUTUBRO DE 2O2I

Aprova a Regulamentação de Funcionamento do
Fundo Municipal de Meio Arnbiente do Município de
Renascença, Estado do Paraná e dá oukas
providências.

O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais que the são conferidas nos termos <la legislação
vigentc,

DECRETA:

REGULÂMENTAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO
FUNDO }TUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE _ F}.IIITA

Art. l" - C) Fundo Municipal de Meio Anrbiente de Renascença,

criado pela Lei Municipal no 1757 de 2O2l e outras que eventualtnente
venhanr 

'a 
substitrtí-la. ser'á gerido de acordo coln as nomras

estabelecidas no presente Regularnento.

Art. 2" - O Fundo Municipal de Meio Arnbiente - FIv{MA, criado
ahavés da Lei Municipal 1757 de 2021, tem por finalidade criar
condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao

desenvolvimento das ações e serviços relativos ao meio ambiente
como um todo, visando à melhoria da quatidade de vida da população

do Municipio, incluindo, dentre elas:

I - melhoria da qualidade do ambiente;
Il - prêvençâo de danos ambientais;

IV - ações de prouroçào da justiça ambicnta[.

Art. 3' - Os recursos do Fundo Municipal de h{eio Ambiente serão

adainistrados pela Secretaria Municipal de Agropecuária e ivÍeio
Ambiente. scndo reconhecido seu tirular como Cestor. em conjunto
com-o Colselho Municipaj tto Meio Âmbiente.

Art. 4o - C) Conselho Mpnicipal de Meio Ambiente - CivlMA
prornoverí a aprovação dà plano àe aplicação dos rêcürsos rlo FMMA
e, fiscaliz-ará a sua fiel aplicação, na forma estabelecida uo regimento
intemo do referido Consclho.

Àrt. 5o. - Os recursos do FMMA deverão ser mantidos cÍll conta

corentg criada exclusivamen.te para este fim e sua movimentação
deverá ser na forma estabetciida pela Lci Federal n' 4.320164 e, pclas

demais nop4as aplicadas à adminishação pirblica municipal, sendo

reconhecido o titular {p Secletaria Municipal.ag trtgro Ambicnte. o

""u 
geiior, que conjuntamente com o Prefeiiô'e iorn o Tesoureiro

assinarão os respecti'v'o§ âtqs de ordenamento ç.exccução de despesas.

Art. 6" - O FMMA será constituído pelos recursos deÍinidos pela Lei

Municipal n" 1757 de 2021 que o criou, assim cotnpteendidos:

I -dotações orçamentárias a ele destinadas; ' -,.

II - créditos adicionais supletnentares a ele destinados;


