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LEI N.1009/2018 

 

 
CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE do MUNICÍPIO DE CHALÉ e dá outras providências. 

 

 

A Câmara Municipal de Chalé, Estado de Minas Gerais, por seus 

representantes, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei. 

 

 

Art. 1º- Fica criado o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CODEMA de Chalé, Minas 

Gerais, órgão de assessoramento da Prefeitura Municipal para fins de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente. 

 

Art. 2º - Entende-se por poluição ou degradação ambiental qualquer alteração das qualidades físicas, químicas ou 

biológicas do meio ambiente que possam: 

 

I - Prejudicar a saúde e o bem estar da população; 

II - Criar condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

III - Ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a qualquer recurso natural; 

IV - Ocasionar danos relevantes ao acervo histórico, cultural e paisagístico. 

 

§ 1º - Considera-se fonte de poluição qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou 

dispositivo, móvel ou não que induza, produza ou possa produzir poluição. 

 

§ 2º - Agente poluidor é qualquer pessoa física ou jurídica responsável por fonte de poluição. 

 

§ 3º - A expressão meio ambiente compreende o espaço onde se desenvolvem as atividades humanas e a vida dos 

animais e vegetais direta ou indiretamente ligados a ela. 

 

Art. 4º - O CODEMA, em face de qualquer alteração significativa do meio ambiente, diligenciará no sentido de sua 

apuração encaminhando o processo, juntamente com o parecer do Conselho, ao Poder Executivo Municipal. 

 

 Parágrafo único: Ao CODEMA compete: 

 

I – propor diretrizes para a política Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, respeitadas as competências da 

União e do Estado; 

 

II – propor normas técnicas e legais, aç~soes e procedimentos, visando a defesa, conservação, recuperação e melhoria da 

qualidade ambiental do Município; 

 

III- exercer ação fiscalizadora de observância às normas contidas na Lei Municipal que dispõe sobre a Política de Proteçãqo 

ao Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Lei Orgânica Municipal, legislação federal e legislação estadual pertinente; 

 

IV – promover a integração intra e/ou interinstitucional a fim de obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos 

ao desenvolvimento ambiental sustentável; 

 

V – promover a conscientização pública para o desenvolvimento ambiental sustentável, buscando mecanismos facilitadores 

da educação ambiental formal e informal; 

 

VI – subsidiar o Ministério Público da Comarca de Lajinha, no âmbito de sua Curadoria do Meio Ambiente e nos limites da 

circunscrição Municipal;  

 

VII – solicitar aos órgãos comeptentes o suporte técnico complementar às ações executivas municipais na área ambiental; 
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VIII – propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públcias e privadas de pesquisa e de atividades 

legadas ao desenvolvimento sustentável; 

 

IX – apresentar ao Executivo Municipal, anualmente, proposta orçamentária inerente ao seu funcionamento; 

 

X – identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, sobre a existência de áreas degradadas ou 

ameaçadas de degradação; 

 

XI – opinar sobre a realização de estudos alternativos e possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou 

privados geradores de impactos ambientais; 

 

XII – acompanhar e controlar as atividades degradadoras e poluidoras, a fim de compatibilizar o desenvolvimento das 

atividades com as normas e padrões ambientais vigentes;  

 

XIII – receber denuncias diligenciando no sentido da apuração de responsabilidades e providências cabíveis; 

 

XIV – acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os recursos naturais existentes no 

município; 

 

XV – opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, e posturas municipais, visando a adequação 

das exigências ambientais; 

 

XVI – examinar e deliberar, no âmbito de sua competência, juntamente com o órgão executivo municipal ambiental 

competente sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento de atividades potencialmente poluidoras, bem como 

sobre as solicitações de certidões para o licenciamento; 

 

XVII – realizar e coordenar as audiências públicas, quando for o caso, visando a participação da comunidade nos 

procedimentos de instalação de atividades e/ou empreendimentos potencialmente polidores; 

 

XVIII – propor ao executivo municipal a instituição de unidades de conservação, visando a proteção de sítios de beleza 

cênica excepcional, dos mananciais e área representativas de ecossistemas destinados à realização de estudos e pesquisas 

ambientais; 

 

XIX – responder `consultas sobre matéria de sua competência; 

 

XX – decidir juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sobre a aplicação dos recursos provenientes do 

Fundo Especial para Gestão Ambiental;  

 

XXI – impedir a utilização inadequada dos imóveis urbanos, e deterioração das áreas urbanizadas.  

 

Art. 5º - O Poder Executivo Municipal notificará o responsável, definindo a ocorrência e advertindo-o da infração às 

normas federais e/ou estaduais vigentes. 

 

Art. 6º- O CODEMA promoverá seminários, palestras e estudo com vistas a identificar e sugerir formas de atuação da 

comunidade, assim como a divulgação de conhecimentos e providências relativas à preservação, conservação e melhoria do 

meio ambiente. 

 

Art. 7º- O CODEMA, como órgão de assessoria, ficará diretamente vinculado à chefia do Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 8º - O CODEMA compor-se-á de membros de nomeação por ato do Prefeito Municipal, sendo um de sua livre escolha 

e os demais propostos em lista tríplice pelas entidades representativas da comunidade. 

 

§ 1º - Serão membros natos do CODEMA os representantes da administração pública estadual e federal, 

vinculados diretamente à preservação ou melhoria do meio ambiente, assim como um representante da Câmara Municipal. 
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§ 2º - A função do membro do CODEMA será considerada como relevante serviço prestado à comunidade e 

exercida gratuitamente. 

 

§ 3º - O mandato dos membros do CODEMA coincidirá com o Prefeito Municipal, permitida a sua recondução. 

 

§ 4º. – O CODEMA compõe-se mediante o critério de representação paritária em relação à proporcionalidade 

entre os membros do poder público e da sociedade civil e terá a seguinte composição:  

 

I – Um representante do órgão executivo municipal de meio ambiente, que exerce a presidência; 

 

II – Um representante do órgão executivo municipal de saúde; 

 

III – Um representante do órgão executivo municipal de urbanismo e 

 

IV – Um representante do Serviço Autonomo de Agua e Esgoto – SAAE. 

 

V – Um representante do Poder Legislativo Municipal designado pela Câmara Municipal; 

 

VI – Um representante da empresa de assistência técnica e extensão rural, EMATER – MG, escritório local; 

 

VII – quatro representantes de setores organizados da sociedade civil; 

 

VIII – Um representante de Conselhos, Associações Comunitárias e afins;  

 

VIX – um representante das entidades civis criadas com a finalidade de defesa da qualidade do ambiente. 

 

§ 5º. Cada membro do Conselho tem o seu respectivo suplente que o substituirá em caso de impedimento, ou 

qualquer ausência, sendo vedado ao servidor Público Municipal de Chalé a participação no CODEMA como representante 

de entidade ou seguimento da sociedade civil.  

 

Art. 9º- A diretoria do CODEMA será constituída de no mínimo, um Presidente e um Secretário. 

 

§ 1º – A presidência do CODEMA é exercida pelo Secretário municipal de Meio ambiente; 

 

§ 2º. A diretoria do CODEMA, será eleita na primeira reunião do órgão por maioria de votos de seus integrantes. 

 

§ 3º. O plenário é o órgão superior de deliberação do CODEMA.  

 

Art. 10- Fica o Prefeito Municipal autorizado a assinar o Termo de Cooperação Técnica com a Comissão de Política 

Ambiental – COPAM, da Secretaria de Estado de Ciências e Tecnologia de Minas Gerais. 

 

Art. 11 – As sessões do CODEMA são públicas e os atos amplamente divulgados. 

 

Art. 12 – O não comparecimento a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas durante 12 (doze) meses, 

implica em desligamento automático do CODEMA. 

 

Art. 13 – É vedada a participação no Conselho do CODEMA de pessoas responsáveis pela elaboração de projetos, de 

licenciamento ambiental, bem como de pessoas ligadas à qualquer dos membros por matrimônio ou parentesco até o 3º. 

Grau. 

 

Art. 14 - A Prefeitura Municipal propiciará os meios necessários ao funcionamento do CODEMA e à execução do termo de 

Cooperação Técnica a que se refere o Artigo anterior. 

 

Art. 15- Dentro do prazo de sessenta dias de sua instalação, o CODEMA elaborará e aprovará seu regimento interno, que 

deverá ser aprovado por decreto do Prefeito Municipal.  
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 Parágrafo único: A instalação do CODEMA, na forma estabelecida, se dará no prazo máximo de 60 dias contados 

a partir da data de publicação desta Lei.  

 

Art. 16- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal do Município de Chalé, aos 02 dias do mês de julho de 2.018 

 

 

CARLOS RODRIGUES DA SILVA 

          PREFEITO MUNICIPAL 
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