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 Atos do Prefeito  

 

DECRETO Nº 2.023/16, DE JUNHO DE 2016. 
 
“Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA”. 

 
O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º - Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, conforme o 

anexo que integra o presente decreto. 
 
Art. 2º - Fica revogado o Decreto nº 1.020/10. 
 
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
MAX RODRIGUES LEMOS 

P R E F E I T O 
 

 

A N E X O 

 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO  

MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA 

 

 

CAPÍTULO I 

Do Objetivo 

 

Art. 1º - Este Regimento Interno estabelece as normas de organização e funcionamento do Conselho Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, criado pela Lei n.º 393/99. 

 

Parágrafo único – A expressão Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e a sigla COMDEMA, equivalem 
para efeito de identificação, referência ou comunicação. 

 

CAPÍTULO II 
Da Competência e Da Finalidade 

 
Seção I 

Da Competência 
 

Art. 2º - O COMDEMA, instituído como órgão municipal vinculado à Prefeitura Municipal de Queimados, de caráter 
deliberativo, consultivo, normativo, fiscalizador e de assessoramento, no âmbito de suas atribuições e em assuntos 
referentes à proteção, à conservação, à defesa, ao equilíbrio ecológico, à melhoria do meio ambiente e ao combate às 
agressões ambientais e diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, em toda a 
área territorial do Município de Queimados, terá suporte técnico, administrativo, logístico e financeiro prestado pela 
Prefeitura Municipal de Queimados, inclusive no tocante às instalações, equipamentos e recursos humanos necessários. 

 

Parágrafo único – O suporte técnico será suplementarmente requerido aos órgãos estaduais e federais afetos aos 
programas de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente e recursos naturais. 

 

Seção II 
Da Finalidade 

Art. 3º - O COMDEMA tem por finalidade: 
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I. levantar, propor e acompanhar a realização do inventário dos bens que deverão constituir o patrimônio 

ambiental, étnico e cultural do Município; 

 

II. localizar e mapear áreas críticas em que se desenvolvam atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como empreendimentos capazes de causar 
degradação ambiental, a fim de permitir a vigilância e o controle desses procedimentos e cumprimento da 
legislação em vigor; 

 

III. avaliar a política municipal ambiental e o cumprimento dos princípios constitucionais da participação, 
publicidade e cooperação na gestão do meio ambiente, em conformidade com os órgãos que compõem o 
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, bem como seus respectivos regulamentos; 

 

IV. propor e acompanhar a implantação e implementação da Agenda 21 do Município; 

 

V. promover, orientar e colaborar em campanhas, programas de formação e mobilização ambiental, com a 
participação da comunidade; 

 

VI. manter intercâmbio com entidades oficiais e privadas de pesquisa e de atividades ligadas ao conhecimento 
e proteção ambiental; 

 

VII. identificar, prever e comunicar aos poderes públicos as medidas cabíveis, além de contribuir, em caso de 
emergência, para a mobilização da comunidade; 

 

VIII. acompanhar a implantação e a implementação de programas intersetoriais relativos ao meio ambiente, à 
saúde pública, ao saneamento e ao urbanismo; 

 

IX. informar ao órgão ambiental federal, estadual e municipal sobre a existência de áreas degradadas ou 
ameaçadas de degradação, propondo medidas para sua recuperação; 

 

X. opinar sobre o parcelamento do solo urbano e rural e o licenciamento de empreendimentos e atividades 
que, direta ou indiretamente, causem impacto ambiental, nos termos da legislação ambiental e urbanística 
existente; 

 

XI. propor e acompanhar junto à Secretaria Municipal responsável pela política ambiental o mapeamento das 
áreas críticas em que se desenvolvam empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados potencialmente poluidores e capazes de causar degradação ambiental; 

 

XII. opinar e propor convênios entre o Município e os demais municípios limítrofes, incentivando a criação de 
consórcios intermunicipais, objetivando medidas conjuntas para a proteção do meio ambiente; 

 

XIII. definir as prioridades das ações de saneamento ambiental para os sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, em harmonia com o planejamento municipal, dando sugestões para a elaboração de 
plano de investimento para o Município; 

 

XIV. obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento ambiental, aos órgãos 
públicos, às entidades públicas e privadas e à comunidade em geral; 

 

XV. atuar no sentido da conscientização pública para o desenvolvimento ambiental, promovendo a educação 
ambiental, formal e informal, programas de educação ambiental e colaborar na realização de seminários, 
palestras e estudos com ênfase nos problemas do Município; 

 

XVI. cadastrar entidades ambientalistas no âmbito do Município e indicar aquelas aptas para propor o 
credenciamento junto à Secretaria Municipal responsável pela política ambiental, de voluntários para 
atividades de apoio à fiscalização ambiental; 

 

XVII. opinar sobre a realização de estudos alternativos quanto as consequências ambientais de projetos 
públicos ou privados, requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da 
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matéria, visando a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a proteção do meio 
ambiente; 

 

XVIII. acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e poluidoras ou potencialmente 
degradadoras e poluidoras, de modo a compatibilizá-las com as normas e padrões ambientais vigentes, 
denunciando qualquer alteração que promova impacto ambiental ou desequilíbrio ecológico; 

 

XIX. acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar os recursos naturais 
existentes no Município, para controle das ações capazes de afetar o meio ambiente; 

 

XX. opinar nos estudos sobre o zoneamento do uso, ocupação e parcelamento do solo urbano e posturas 
municipais, visando a adequação das exigências do meio ambiente ao desenvolvimento do Município; 

 

XXI. examinar e opinar, em conjunto com a Secretaria Municipal responsável pela política ambiental, sobre a 
emissão de alvará de localização e funcionamento no âmbito municipal, das atividades potencialmente 
poluidoras de maior significância, bem como, sobre suas solicitações de certidões para licenciamento; 

 

XXII. realizar e coordenar as audiências públicas, quando for o caso, visando a participação da comunidade nos 
processos de instalação de atividades potencialmente poluidoras; 

 

XXIII. responder a consultas e questões sobre a matéria de sua competência, selecionando e cadastrando as 
informações prestadas; 

 

XXIV. propor juntamente com a Secretaria Municipal responsável pela política ambiental, sobre a aplicação dos 
recursos provenientes do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, regulamentado por decreto e ou lei; 

 

XXV. propor a celebração de convênios, contratos e acordos com as entidades públicas e privadas de pesquisas 
e de atividades ligadas à defesa ambiental; 

 

XXVI. 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; 

 

XXVII. subsidiar o Ministério Público nos procedimentos que dizem respeito ao meio ambiente, quando requerido 
e nos termos da legislação vigente; 

 

XXVIII. sugerir às autoridades competentes a instituição de unidades de conservação visando à proteção de sítios 
de beleza excepcional, mananciais, patrimônio histórico, artístico, cultural e arqueológico, espeleológico e 
áreas representativas de ecossistemas destinados a realização de pesquisas básicas de ecologia; 

 

XXIX. receber as denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua apuração, encaminhando aos 
órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis e requisitando ao Prefeito as providências cabíveis; 

 

XXX. opinar sobre os pedidos de alvará de localização e de licença de atividades utilizadoras de recursos 
ambientais do Município, nos termos da legislação vigente; 

 

XXXI. solicitar informações gerais, gerenciais e dados operacionais dos órgãos e empresas responsáveis pelos 
serviços de saneamento ambiental; 

 

XXXII. assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária a ser destinada a execução da 
política do meio ambiente; 

 

XXXIII. deliberar sobre alterações deste Regimento Interno, submetendo-as ao Prefeito, para sua homologação 
através de decreto; 

 

XXXIV. analisar propostas de alteração pertinentes à legislação municipal ambiental; 
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XXXV. sugerir ao Prefeito proposições de leis, normas, procedimentos e ações destinadas a recuperação, 

melhoria ou manutenção da qualidade ambiental, observadas as legislações federais, estaduais e 
municipais que regulamentam a questão; 

 

XXXVI. elaborar, discutir e encaminhar ao Prefeito o orçamento anual inerente ao seu funcionamento, com 
referendo da Secretaria Municipal responsável pela política ambiental; 

 

XXXVII. opinar sobre planos e programas anuais e plurianuais de trabalho da Secretaria Municipal responsável pela 
política ambiental, no que diz respeito a sua competência; 

 

XXXVIII. desenvolver outras atividades relacionadas com a política municipal de meio ambiente. 

 

CAPÍTULO III 

Da Organização e Dos Órgãos do COMDEMA 

 

Seção I 

Da Organização 

 

Art. 4º - O COMDEMA é órgão permanente e paritário e será composto por igual número de representantes dos 
órgãos e entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil, sendo 16 (dezesseis) titulares e igual 
número de suplentes, na seguinte forma: 

 

I. 08 (oito) representantes, nomeados pelo Prefeito, dos seguintes órgãos e entidades públicas: 

 

a) 01 (um) da Secretaria Municipal responsável pela política ambiental; 
b) 01 (um) da Secretaria Municipal responsável pela política de educação; 
c) 01 (um) da Secretaria Municipal responsável pela política de desenvolvimento rural e 

agricultura; 
d) 01 (um) da Secretaria Municipal responsável pela política de urbanismo; 
e) 01 (um) da Secretaria Municipal responsável pela política de direitos humanos; 
f) 01 (um) da Secretaria Municipal responsável pela política de conservação e serviços públicos; 
g) 01 (um) da Secretaria Municipal responsável pela política de segurança, transporte e trânsito; 
h) 01 (um) da Secretaria Municipal responsável pela política de defesa civil. 

 

II. 08 (oito) representantes das organizações representativas da sociedade civil. 

 

Art. 5º - Os conselheiros integrantes do COMDEMA terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos 
por igual período. 

 

Art. 6º - A função de conselheiro do CONDEMA é considerada de interesse público relevante, sendo vedado o 
recebimento de remuneração a qualquer título. 

 

Art. 7º - Integram a estrutura do CONDEMA: 

 

I. Plenário; 
II. Comissão Executiva: 

 

a. Presidência; 
b. Vice-Presidência; 
c. 1ª Secretaria e 2ª Secretaria. 

 

III. Secretaria Executiva; 

 

IV. Câmaras Técnicas e Grupos e/ou Comissões de Estudos e/ou Trabalho. 
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§ 1º - Os membros da Comissão Executiva do COMDEMA serão eleitos por conselheiros presentes na reunião 

ordinária para este assunto, com a presença mínima de pelo menos 1/3 (um terço) dos seus membros com direito a voto, 
para um mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução, considerando a paridade entre os seguimentos. 

 

§ 2º - A Presidência do COMDEMA, eleita bienalmente, será alternada entre a representação governamental e 
representação não governamental. 

 

§ 3º - A Secretaria Executiva do COMDEMA será exercida por um representante escolhido pela Secretaria 
Municipal responsável pela política ambiental, homologada pelo Plenário do COMDEMA. 

 

Seção II 

Do Plenário 

 

Art. 8º - O Plenário é o órgão superior de deliberação do COMDEMA e realizará reuniões ordinárias com 
periodicidade mensal em data, local e hora fixados com antecedência de pelo menos 02 (dois) dias, tendo calendário 
previamente definido, podendo também realizar reuniões extraordinárias, a qualquer momento, por convocação da 
Comissão Executiva ou de pelo menos 1/3 (um terço) dos conselheiros. 

 

§ 1º - O Plenário é presidido pelo Presidente da Comissão Executiva. 

 

§ 2º - Na ausência do Presidente, o Plenário será presidido pelo Vice-Presidente. 

 

§ 3º - Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, a reunião será aberta e conduzida pelos Secretários 
presentes. 

 

Art. 9º - As reuniões do Plenário terão a seguinte ordem de apreciação dos assuntos e obedecerão as seguintes 
etapas: 

 

a) abertura da sessão e instalação dos trabalhos; 
b) leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; 
c) leitura do expediente e/ou pauta e das comunicações da ordem do dia; 
d) discussão das proposições; 
e) votação das proposições; 
f) julgamento de recursos administrativos; 
g) constituição de câmaras técnicas, comissões e/ou grupos de estudos e trabalhos; 
h) informes gerais; 
i) encerramento da reunião. 

 

§ 1º - Somente haverá reunião do Plenário com a presença mínima de pelo menos, 1/3 (um terço) dos seus 
membros com direito a voto, que estabelecerá quorum para a realização das reuniões e deliberações. 

 

§ 2º - Poderão participar das reuniões do Plenário, sem direito a voto, assessores indicados pelos conselheiros, 
bem como pessoas convidadas. 

 

§ 3º - Havendo simultaneidade de presença do titular e do suplente de um mesmo representante, caberá somente 
ao titular o direito ao voto. 

 

§ 4º - As atas serão lavradas e assinadas pelos membros que participaram da reunião que as originaram. 

 

§ 5º - As decisões do Plenário, depois de assinadas pelo Presidente, pelos Secretários e Secretário Executivo, 
serão encaminhadas ao Prefeito. 

 

§ 6º - As reuniões ordinárias terão seu calendário anual fixado na última reunião do ano anterior. 

 

Art. 10 – A matéria a ser submetida à apreciação do Plenário pode ser apresentada por qualquer conselheiro e 
constituir-se-á de: 
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I. Resolução: quando se tratar de deliberações vinculadas e diretrizes e normas técnicas, critérios e 

padrões relativos à proteção ambiental e ao uso sustentável dos recursos ambientais; 

 

II. Proposição: quando se tratar de matéria ambiental a ser encaminhada ao COMDEMA ou às Comissões ou 
Câmara Municipal de Vereadores; 

 

III. Recomendação: quando se tratar de manifestação acerca da implementação de políticas, programas 
públicos e normas com repercussão na área ambiental; 

 

IV. Moção: quando se tratar de manifestação, de qualquer natureza, relacionada com a temática ambiental; 
V. Decisão: quando se tratar de multas e outras penalidades impostas pelo órgão competente, em última 

instância administrativa e em grau de recurso. 

 

§ 1º - As resoluções, as recomendações, as proposições e as moções serão datadas e numeradas em ordem 
distinta, cabendo à Secretaria Executiva ordená-las e indexá-las. 

 

§ 2º - As votações das matérias no Plenário acontecerão em sessões públicas e com voto aberto e em apenas um 
único turno. 

 

Art. 11 – As reuniões do Plenário terão sua pauta definida pela Comissão Executiva. 

 

Art. 12 – Os pareceres consultivos das câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudos e/ou trabalho, a 
serem apresentados durante as reuniões do Plenário, deverão ser elaborados por escrito e entregues à Secretaria 
Executiva, com 07 (sete) dias de antecedência da data de realização da reunião, para fins de processamento e inclusão na 
pauta, salvo em casos devidamente justificados e admitidos pelo Presidente. 

 

§ 1º - Nas discussões sobre o teor do parecer consultivo, os conselheiros poderão fazer uso da palavra, que será 
concedida pelo Presidente, na ordem em que for solicitada. 

 

§ 2º - Durante a exposição dos assuntos contidos nos pareceres consultivos, não serão permitidos apartes, salvo 
deliberação do Plenário. 

 

§ 3º - Terminada a exposição do parecer consultivo, será o assunto posto em discussão, sendo assegurado o 
tempo máximo de 05 (cinco) minutos para cada conselheiro, podendo ser prorrogado este prazo a critério do Presidente. 

 

§ 4º - Após as discussões o assunto será votado pelo Plenário. 

 

§ 5º - Das reuniões do Plenário serão lavradas atas, que serão previamente enviadas aos conselheiros e 
submetidas à aprovação na reunião subsequente, para fins de publicação no Diário Oficial do Município de Queimados – 
DOQ. 

§ 6º - Poderão participar das reuniões do Plenário, sem direito a voto, a convite do Presidente, técnicos, 
especialistas e representantes de órgãos públicos ou de entidades da sociedade civil, bem como pessoas relacionadas 
com as matérias em pauta, a fim de prestar os esclarecimentos considerados necessários à deliberação do COMDEMA. 

 

§ 7º - São atribuições dos conselheiros nas câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudo e/ou trabalho 
COMDEMA as seguintes: 

 

a) Levar as demandas e dar retorno à reunião seguinte; 
b) Fazer o elo entre a câmara técnica e grupos e/ou comissões de estudos e/ou trabalho e os vários órgãos 

do Poder Público, de forma que sejam disponibilizadas todas as informações solicitadas pela Câmara. 

 

Seção III 

Da Comissão Executiva 

 

Subseção I 

Da Presidência 
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Art. 13 – O Presidente será eleito mediante votação do Plenário, tendo como atribuição: 

 

I. convocar e presidir os trabalhos das reuniões ordinárias e extraordinárias do Plenário; 

 

II. propor, instituir e extinguir a criação de câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudo e/ou 
trabalho, para analisar e encaminhar questões específicas de interesse ambiental, inclusive nomeando e 
designando seus membros e os relatores dessas comissões; 

 
III. dirimir dúvidas relativas a interpretação de normas deste Regimento Interno; 

 

IV. encaminhar a votação de matéria submetida à discussão do Plenário; 

 

V. assinar as atas aprovadas nas reuniões; 

 

VI. assinar análises, pareceres consultivos, deliberações, resoluções, proposições, recomendações, 
moções, decisões, e demais propostas sugerindo os atos administrativos necessários; 

 

VII. designar relatores para temas examinados pelo COMDEMA; 

 

VIII. dirigir as reuniões, suspendê-las, conceder, negar ou cassar a palavra do conselheiro ou de qualquer 
outro participante da reunião; 

 

IX. estabelecer e aprovar através de resolução ou deliberação, normas e procedimentos para o 
funcionamento do COMDEMA; 

 

X. convidar pessoas ou entidades para participar das reuniões do Plenário, com direito a voz e sem direito a 
voto; 

 

XI. delegar atribuições de sua competência; 

 

XII. exercer as funções de direção e representação do COMDEMA, podendo delegá-las; 

 

XIII. praticar todos os atos necessários ao funcionamento do COMDEMA; 

 

XIV. propor planos de trabalho e estabelecer o programa anual do COMDEMA; 

 

XV. manter contatos com entidades privadas ou governamentais da União, dos Estados e dos Municípios, 
quanto à coleta de dados e informações no campo da preservação do meio ambiente, assim como para a 
execução conjunta de ações ambientais; 

 

XVI. comunicar as datas e horários das reuniões do Plenário ao Prefeito e ao Poder Legislativo, 
encaminhando cópia das atas das reuniões realizadas; 

 

XVII. expedir pedidos de informação e consultas às autoridades estaduais, federais e municipais, de governos 
estrangeiros e da sociedade civil; 

 

XVIII. ordenar o uso da palavra; 

 

XIX. resolver casos não previstos nesse Regimento Interno. 

 

Parágrafo único – O Presidente poderá delegar atribuições a qualquer dos conselheiros, sempre que necessário ao 
bom cumprimento das finalidades do COMDEMA e observadas às limitações legais. 

 

Subseção II 
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Da Vice-Presidência 

 

Art. 14 – O Vice-Presidente será eleito mediante votação do Plenário, tendo como atribuição: 

 

I. substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos; 

 

II. supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva; 

 

III. exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Presidente. 

 

Subseção III 

Da 1ª Secretaria e da 2ª Secretaria 

 

Art. 15 – O 1º Secretário e o 2º Secretário serão eleitos mediante votação do Plenário, tendo como atribuição: 

 

I. substituir, em caso de impedimento simultâneo, o Presidente e o Vice-Presidente, assumindo as 
atribuições da Presidência e da Vice-Presidência, respectivamente; 

 

II. supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva; 

 

III. secretariar as reuniões do Plenário, elaborar, redigir e providenciar a redação das atas das reuniões e 
apresentá-las nas reuniões subsequentes a aprovação; 

 

IV. exercer outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Presidente. 

 

Art. 16 – Todos os conselheiros poderão se inscrever para exercer as funções da Comissão Executiva, sendo 
necessária paridade dos seguimentos de representação. 

 

Parágrafo único – A qualquer momento, por desistência ou solicitação de qualquer conselheiro, poderá ser 
solicitada a substituição de um ou mais membros da Comissão Executiva, e sendo justificada, será marcada reunião 
extraordinária para este fim, e as substituições serão feitas pelo voto de pelo menos 1/3 (um terço) dos conselheiros. 

 

Seção IV 

Da Secretaria Executiva 

 

Art. 17 – O Secretário Executivo terá a seguinte atribuição: 

 

I. planejar, organizar e coordenar as atividades, fornecendo suporte e assessoramento técnico, 
administrativo e financeiro nas atividades por ele deliberadas e prover os trabalhos necessários ao 
funcionamento do COMDEMA que lhe forem encaminhadas; 

 

II. assessorar o Presidente em questões de sua atribuição; 

 

III. organizar e manter os serviços de protocolo, distribuição e expedição das correspondências, de 
convites, e ofícios e gerenciar o arquivamento da documentação relativa às atividades do COMDEMA; 

 

IV. redigir relatórios anuais, comunicados e outros documentos mediante a aprovação do Presidente; 

 

V. solicitar à Secretaria Executiva, ouvido o Presidente, os meios administrativos necessários ao 
funcionamento do COMDEMA; 

 

VI. preparar a prestação de contas anual do COMDEMA; 

 

VII. apresentar ao Presidente a listagem anual dos trabalhos desenvolvidos pelo COMDEMA; 
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VIII. comunicar, encaminhar e fazer publicar no DOQ, todas as deliberações emanadas do Plenário; 

 

IX. solicitar colaboração, quando necessário, aos órgãos públicos municipais; 

 

X. organizar os dados e informações dos setores da administração pública e dos setores não-
governamentais integrantes dos SISNAMA, necessários às atividades do COMDEMA; 

 

XI. propor e acompanhar o calendário e a agenda das reuniões do Plenário; 

 

XII. convocar as reuniões do Plenário, por determinação do Presidente; 

 

XIII. promover a divulgação dos atos do COMDEMA. 

 

Parágrafo único – O 1º Secretário da Comissão Executiva, em conjunto com o Secretário Executivo do COMDEMA, 
terá as seguintes atribuições: 

 

a) providenciar a reserva de sala de reunião e eventuais equipamentos necessários; 
 

b) disponibilizar a lista de presença, a ATA da reunião anterior, a pauta do dia e cópia de eventuais documentos a 
serem discutidos no dia da reunião; 
 

c) manter cadastro dos membros do COMDEMA atualizado (nome, telefone, e mail) etc.; 
 

d) manter o controle de presença dos membros e solicitar substituições ao Secretário Executivo, quando o limite 
de faltas estabelecido no Regimento Interno for ultrapassado; 

 
e) garantir o funcionamento da Câmara de acordo com o Regimento Interno; 

 
f) providenciar as solicitações das atualizações periódicas das atas e pareceres. 

 

Seção V 

Das Câmaras Técnicas e Grupos e/ou Comissões de Estudos e/ou Trabalho 

 

Art. 18 – O Plenário do COMDEMA constituirá câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudos e/ou 
trabalho, compostas integralmente ou não, por conselheiros especialistas e de reconhecida competência técnica. 

 

§ 1º - As câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudo e/ou trabalho têm por finalidade estudar, analisar e 
propor soluções através de pareceres consultivos, concernentes aos assuntos que forem discutidos em reunião do 
Plenário, encaminhando-os previamente à Secretaria Executiva. 

 

§ 2º - As câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudo e/ou trabalho serão formadas, respeitando-se o 
limite mínimo de 02 (dois) e no máximo de 10 (dez) integrantes, sendo composta de pelo menos 02 (dois) membros 
conselheiros, titulares ou suplentes, e demais membros indicados pelas instituições participantes do COMDEMA, pelo 
Presidente ou pelos conselheiros e aprovados pelo Plenário. 

 

§ 3º - Os membros indicados em Plenário, para participar das câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de 
estudo e/ou trabalho, não poderão ser substituídos posteriormente, a não ser por nova deliberação do Plenário. 

 

§ 4º - A ausência não justificada de membros das câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudos e/ou 
trabalho em pelo menos 03 (três) reuniões consecutivas ou a 04 (quatro) reuniões alternadas, durante o período de 12 
(doze) meses, implicará em sua exclusão. 

 

§ 5º - A substituição de membro excluído, na hipótese prevista no parágrafo anterior, será proposta pelos demais 
membros e encaminhada por seu Presidente ao Plenário. 
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§ 6º - As câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudo e/ou trabalho deverão eleger entre seus membros 

um Presidente e um relator para a organização e condução dos trabalhos. 

 

§ 7º - A Câmara Técnica será composta de um coordenador e dois vogais, respeitando a paridade 

 

§ 8º - São Comissões Permanentes: 

 

I. Política Ambiental e Educação Ambiental, com a finalidade de: 
 

a) acompanhar a execução da política municipal e as diretrizes para o meio ambiente; 
 

b) acompanhar a elaboração, aplicação e revisão da legislação ambiental do Município; 
 

c) analisar e encaminhar proposta de leis e regulamentação, códigos, diretrizes, normas e afins; 
 

d) interagir quando necessário e cabível, com as autoridades ambientais estaduais e federais, no 
sentido de fortalecer as ações do SISNAMA; 
 

e) analisar, elaborar e encaminhar proposta de ações, planos, orçamentos e estratégias; 
 

f) propor indicadores de desempenho e de avaliação das ações de educação ambiental, 
decorrente das políticas, programas e projetos de governo;  
 

g) propor diretrizes para a elaboração e implementação das políticas e programas municipais de 
educação ambiental; 
 

h) assessorar as demais comissões, no que tange a educação ambiental; 
 

i) propor ações de educação ambiental nas políticas de conservação da biodiversidade, 
zoneamento ambiental, de licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente 
poluidoras, de gerenciamento de resíduos, de gestão de recursos hídricos, de manejo, 
sustentável de recursos ambientais, de ecoturismo e melhoria de qualidade ambiental; 
 

j) propor a adoção de instrumentos econômicos, visando o desenvolvimento sustentável, bem 
como normas visando subsidiar a implementação das ações constante na Agenda 21; 
 

k) opinar sobre as diretrizes e a implementação da política de educação ambiental no Município; 
 

l) acompanhar os problemas relacionados à educação ambiental no Município; 
 

m) acompanhar as ações desenvolvidas pelo Poder Executivo, identificando os problemas 
pertinentes, propondo soluções alternativas para o mesmos, quando for o caso; 
 

n) propor, organizar e promover consultas e reuniões com os órgãos municipais e segmentos da 
sociedade diretamente envolvidos com as ações relacionadas com a legislação da política de 
educação ambiental do Município. 

 
II. Unidades de Conservação de demais áreas protegidas, com a finalidade de: 

 

a) propor normas visando a efetiva implementação do Sistema Municipal de Unidade de 
Conservação da Natureza, com base no SISNAMA e afins; 

 
b) acompanhar a implementação do Sistema Municipal de Unidade de Conservação da Natureza, 

por meio a análise de documentos a serem elaborados pelos órgãos competentes; 
 
c) acompanhar os problemas das unidades de conservação municipais e as ações desenvolvidas 

pelo Poder Executivo para enfrentá-los, propondo soluções alternativas para os mesmos, 
quando for o caso; 

 
d) analisar e encaminhar proposta de criação de novas unidades de conservação municipais, 

visando proteger outras áreas de excepcional interesse ambiental e/ou paisagístico, ampliando 
assim o sistema já existente;  
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e) interagir, quando necessário e cabível, com as autoridades ambientais estaduais e federais, no 
sentido de aprimorar a gestão de suas respectivas unidades de conservação situadas no 
Município. 

 

III. Licenciamento e Fiscalização Ambiental, com a finalidade de: 

 

a) propor procedimento de participação do COMDEMA nas atividades de licenciamento ambiental, 
em cumprimento à legislação em vigor e dentro de suas atribuições legais, para a aprovação do 
Plenário; 

 
b) acompanhar a elaboração, a aplicação e a revisão da legislação ambiental no Município; 
 
c) analisar e encaminhar proposta de leis e regulamentações, códigos, diretrizes, normas e afins; 
 
d) interagir, quando necessário e cabível, com as autoridades ambientais estaduais e federais no 

sentido de fortalecer as ações do SISNAMA; 
 
e) promover, supletivamente, a realização de audiência pública; 
 
f) fiscalizar e avaliar a realização e a regularidade dos processos de avaliação de impacto 

ambiental e de vizinhança, bem como formular exigências suplementares julgadas necessárias; 
 
g) acompanhar, quando julgar necessário, todas as fases e procedimentos, regulamentos que 

dispõe sobre o licenciamento ambiental; 
 
h) cadastrar entidades ambientalistas e indicar aquelas aptas para propor o credenciamento de 

voluntários para atividades de apoio à fiscalização ambiental; 
 
i) verificar a existência de política estabelecida pelo Município com relação às ações de 

fiscalização ambiental, e conhecer a infraestrutura disponível para estas ações; 
 
j) acompanhar a implementação e propor no que couber, normas e padrões de qualidade das 

águas, do ar do solo, bem como normas e critérios para licenciamento ambiental de atividades 
potencial ou efetivamente poluidora. 

 
IV. Gestão Fundo de Conservação Ambiental, com a finalidade de: 

 
a) consultar e pesquisar diretrizes prioritárias ou emergenciais; 

 
b) divulgar as deliberações da Comissão Gestora do Fundo de Conservação Ambiental, publicadas 

no Diário Oficial do Município de Queimados – DOQ. 
  

Art. 19 – Cada instituição participante do COMDEMA somente poderá integrar, simultaneamente, até 03 (três) 
câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudo e/ou trabalho. 

 

Art. 20 – As decisões das câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudo e/ou trabalho serão tomadas por 
votação da maioria simples de seus membros. 

 

Art. 21 – As reuniões das câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudo e/ou trabalho serão públicas e 
terão seus assuntos apresentados pelo relator com o respectivo parecer, devendo ser convocadas por suas respectivas 
presidências com antecipação mínima de 05 (cinco) dias. 

 

Art. 22 – As câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudo e/ou trabalho poderão estabelecer regras 
específicas para seu funcionamento, desde que aprovadas por menos 1/3 (um terço) de seus membros, obedecendo ao 
disposto neste Regimento Interno e submetido à aprovação do Plenário. 

 

Art. 23 – Das reuniões das câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudo e/ou trabalho serão lavradas atas 
próprias, aprovadas pelos seus membros e assinadas pelo seu Presidente. 

 

Seção VI 
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Dos Conselheiros do COMDEMA 

 

Art. 24 – São atribuições dos conselheiros do COMDEMA: 

 

I. comparecer e participar das reuniões para as quais forem convocados; 

 

II. debater e deliberar sobre as matérias em discussão; 

 

III. requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente; 

 

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

 

V. participar das atividades do COMDEMA, com direito às votações, votar e ser votado; 

 

VI. propor temas e pauta das reuniões, assuntos para deliberação e votação do Plenário; 

 

VII. realizar tarefas pertinentes às finalidades do COMDEMA; 

 

VIII. requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente e ao Secretário Executivo; 

 

IX. participar das câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudos e/ou trabalho as quais forem 
indicados, com direito a voz e voto; 

 

X. presidir, quando eleito, os trabalhos de câmaras técnicas e grupos e/ou comissões de estudos e/ou 
trabalho; 

 

XI. pedir vista de matéria, na forma regimental; 

 

XII. apresentar relatórios e pareceres, nos prazos fixados; 

 

XIII. tomar a iniciativa de propor temas e assuntos para a deliberação e ação do Plenário, sob a forma de 
propostas de resoluções, recomendações, proposições, moções e decisões; 

 

XIV. propor questões de ordem nas reuniões do Plenário; 

 

XV. solicitar a verificação de quorum; 

 

XVI. observar em suas manifestações as regras básicas da convivência e do decoro. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos Recursos Administrativos no COMDEMA 

 

Art. 25 – Autuado o processo de recurso administrativo, a Secretaria Executiva providenciará a sua remessa ao 
órgão municipal competente para prestar informações pertinentes, no prazo de 30 (trinta) dias, e remeter ao COMDEMA o 
respectivo processo administrativo originário. 

 

Parágrafo único – O recurso será distribuído, por sorteio, pela Secretaria Executiva, aos conselheiros relatores. 

 

Art. 26 – Os processos de recursos administrativos que versem sobre matéria idêntica e interposta pelo mesmo 
interessado serão distribuídos, por conexão, ao mesmo relator. 

 

Art. 27 – O relatório elaborado será assinado pelo conselheiro relator e a sua apresentação será por ele efetuada, 
ou em caso de impedimento de qualquer natureza, por outro conselheiro designado pela Secretaria Executiva. 
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Art. 28 – O conselheiro, titular ou suplente, representante de órgão municipal, poderá ser relator e votar em 

processos de recursos administrativos interpostos. 

 

Art. 29 – Os conselheiros interessados poderão pedir vista do recurso administrativo, isolada ou 
concomitantemente, se discordarem do parecer do relator, antes do julgamento em Plenário, cabendo-lhes elaborar um 
relatório revisor, quando então ambos deverão ser discutidos e votados em reunião do Plenário, prevalecendo aquele que 
obtiver o maior número de votos. 

 

§ 1º - O recorrente poderá requerer ao Presidente, por escrito e até 72 (setenta e duas) horas antes do julgamento 
do recurso administrativo, a oportunidade de efetuar sustentação oral em Plenário, que será de no máximo 10 (dez) 
minutos e deverá ocorrer após a leitura do voto do relator e do revisor, em sendo o caso e antes do julgamento pelo 
Plenário. 

 

§ 2º - Os relatórios deverão ser realizados por escrito, de forma padronizada e terão a sua ementa publicada no 
DOQ. 

 

Art. 30 – A intimação do recorrente, após a publicação no DOQ da decisão do recurso administrativo, será efetuada 
pela Secretaria Executiva. 

 

Art. 31 – Transitada em julgado a decisão, será o processo baixado ao órgão municipal pela Secretaria Executiva 
para dar cumprimento à decisão do COMDEMA. 

 

Art. 32 – O Presidente decidirá sobre o encaminhamento, em diligência, dos processos de recurso aos órgãos e 
entidades, a pedido do conselheiro relator. 

 

Parágrafo único – A diligência interrompe o prazo fixado para a apresentação do relatório, pelo tempo que 
transcorrer. 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Gerais e Especiais 

 

Art. 33 – Será automaticamente desligado do COMDEMA o conselheiro que faltar a 03 (três) reuniões consecutivas 
do Plenário ou a 04 (quatro) reuniões alternadas, durante o período de 12 (doze) meses. 

 

Parágrafo único – O representante excluído deverá ser substituído por outro, de forma a permitir a paridade entre 
os órgãos governamentais e os órgãos representativos da sociedade civil. 

 

Art. 34 – As modificações ao Regimento Interno do COMDEMA deverão ser aprovadas por pelo menos 1/3 (um 
terço) dos conselheiros, em reunião do Plenário especialmente convocada para este fim, devendo ser submetido ao 
Prefeito, para sua homologação através de decreto. 

 

Art. 35 – Compete ao COMDEMA formular e fazer cumprir as diretrizes da política ambiental do Município. 

 

Parágrafo único – O plenário nomeará a comissão organizadora da Conferência Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente. 

 

Art. 36 – Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento Interno serão solucionados pelo 
Presidente. 

 

Art. 37 – Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação.  

 
 
DECRETO N° 2.024/16, DE 03 DE JUNHO DE 2016. 

 
“Convoca a VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados e dá outras providências.” 

O Prefeito Municipal de Queimados, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, 

D E C R E T A: 
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Art. 1º - Fica convocada a VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados a realizar-se no dia 25 de junho de 

2016, no horário de 08:00h às 17:00h, no Teatro Escola Marlice Margarida Ferreira da Cunha, localizado na Escola 
Municipal Metodista, sito Av. Vereador Marinho Hemetério de Oliveira S/Nº, Vila Pacaembu, Queimados, sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEMUR. 

 
Art. 2º - A VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados desenvolverá seus trabalhos a partir do tema: “A 

Função Social da Cidade e da Propriedade”. 
 
Art. 3º - As despesas com a realização da VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados correrão por conta dos 

recursos orçamentários previstos. 
 
Art. 4º - Fica aprovado o Regimento Interno da VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados, que com este se 

publica. 
 
Art. 5º - Fica revogado o Decreto nº 2.004/16. 
 
Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
MAX RODRIGUES LEMOS 

P R E F E I T O 
 

 
A N E X O 

Regimento Interno da VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados 
 
 

CAPÍTULO I 
Dos Objetivos e Finalidades 

 
Art. 1º - São objetivos da VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados: 

 
I. propor a interlocução entre autoridades e gestores públicos com os segmentos da sociedade sobre assuntos 

relacionados à Política e Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano; 
 

II. sensibilizar e mobilizar a sociedade para o estabelecimento de agendas, metas e planos de ação para enfrentar 
os problemas existentes na cidade; 

 
III. propiciar a participação popular de diversos segmentos da sociedade, considerando as diferenças de sexo, 

idade, origem e etnia, para a formulação de proposições e realização de avaliações sobre as formas de execução 
da Política e Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano e suas áreas estratégicas, considerando ainda a 
nível local a realidade da cidade de Queimados e suas demandas; 

 
IV. garantir a realização e a organização da Conferência Municipal da Cidade de Queimados, como instrumento de 

garantia da gestão democrática das Políticas de Desenvolvimento Urbano da região. 
 

Art. 2º - A VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados, convocada pelo Conselho Municipal da Cidade em 
consonância com o Poder Executivo, será realizado no dia 25/06/2016 e terá as seguintes finalidades: 
 

I. avançar na construção da Política e do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano; 
 

II. indicar prioridades de atuação no Ministério das Cidades e a nível local; 
 

III. eleger os novos membros do COMCIQ. 
 

CAPÍTULO II 
Da Realização 

 
Art. 3º - A VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados será integrada por representantes dos Poderes Executivo e 

Legislativo, segmentos da sociedade (movimentos populares, trabalhadores, por suas entidades sindicais, empresários locais, 
entidades profissionais do Município, entidades acadêmicas e de pesquisa do Município, conselhos profissionais locais; membros 
do COMCIQ, ONG’s com atuação na área de desenvolvimento urbano local), observadores e convidados. 
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Parágrafo único - As entidades de que trata o caput deverão ter seu CNPJ ativo e atuação no Município de Queimados, 

exceto aquelas cuja representação seja de atuação em todo o território Estadual e Federal. 
 
Art. 4º - A VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados será realizada no dia 25/06/2016, no horário de 8h00min as 

17h00min, no Teatro da Escola Marlice Margarida Pereira da Cunha, situado na Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira, 
s/nº - Vila Pacaembu – Queimados/RJ, sob a coordenação da Comissão Preparatória em consonância com a SEMUR. 
 

CAPÍTULO III 
Do Temário 

 
Art. 5º - A VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados desenvolverá seus trabalhos a partir do tema “A Função 

Social da Cidade e da Propriedade”. 
 
Art. 6º - A VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados produzirá um relatório final a ser encaminhado ao Ministério 

das Cidades, à Secretaria Estadual de Obras (RJ), além da sua publicação e divulgação em Diário Oficial. 
 

CAPÍTULO IV 
Da Organização e Funcionamento 

 
Art. 7º - A VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados será presidida pelo Presidente do Conselho, e em sua 

ausência, pelo Vice-Presidente. 
 
Art. 8º - A organização e desenvolvimento de suas atividades serão coordenadas pelo Conselho Municipal da Cidade de 

Queimados. 
 
Art. 9º - Compete ao Conselho Municipal da Cidade de Queimados: 
 

I. homologar o regimento municipal, contendo critérios de participação para a conferência, a eleição de delegados 
para a etapa estadual;  
 

II. definir local, data e pauta da Conferência Municipal; 
 

III. promover a discussão e proposição para etapa estadual; 
 

IV. criar grupos de trabalho; 
 

V. elaborar a proposta de programação da Conferência Municipal; 
 
VI. definir número de participantes e forma de participação; 

 
VII. designar coordenações e relatorias; 

 
VIII. elaborar e executar projetos de divulgação junto ao Poder Executivo e Legislativo e demais segmentos da 

sociedade; 
 

IX. mobilizar os segmentos da sociedade, definido neste regimento em âmbito municipal; 
 

X. coordenar, supervisionar, promover e realizar a Conferência Municipal em parceria com toda a sociedade; 
 

XI. propor e definir os nomes de participantes, pauta, bem como os documentos técnicos e textos de apoio; 
 

XII. comunicar à coordenação executiva estadual e nacional por ofício, o compromisso na realização da etapa 
municipal; 
 

XIII. sistematizar os resultados gerando relatório final da etapa municipal, divulgando-a e publicando-a. 
 

CAPÍTULO V 
Dos Participantes 

 
Art. 10 - A VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados terá composição de participantes e delegados, sendo 40% 

para os poderes públicos e 60% para a sociedade civil, observada a orientação de arrendamento proporcional. 
 
Art. 11 - Os participantes se distribuirão em duas categorias:  
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I. participantes com direito a voz e voto (delegados), representando órgãos públicos, entidades civis e populares 

reconhecidos no ato de inscrição da conferência municipal; 
 

II. observadores com direito a voz e voto, sem direito a ser votado por delegado ou conselheiro municipal, pelo fato 
de não representarem nenhuma entidade, mas sim exercendo seu papel de cidadão. 

 
Art. 12 - A representação dos diversos seguimentos na VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados deve buscar a 

seguinte composição: 
 

I. gestores, administração pública e Poder Legislativo: 40%; 
II. movimentos sociais e populares: 27%; 

III. trabalhadores, por suas entidades sindicais: 10%; 
IV. empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano: 10%; 
V. entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais: 8%; 
VI. ONG’s com atuação na área de desenvolvimento urbano e com sede no Município: 5%. 

 
§ 1º - A indicação efetuada pelo Poder Público deverá priorizar servidores de carreira. 
 
§ 2º - No caso de haver vacância no percentual de representantes destinada ao Poder Legislativo, a mesma deverá ser 

preenchida pelo Poder Executivo. 
CAPÍTULO VI 

Dos Delegados para a Conferência Municipal 
 
Art. 13 - A VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados, elegerá delegados (as) e respectivos suplentes para a VI 

Conferência Estadual estabelecendo a mesma proporcionalidade por seguimento. 
 
Art. 14 - Serão delegados à VI Conferência Estadual das Cidades: 
 

I. os delegados municipais indicados pelo Poder Executivo e Poder Legislativo; 
 

II. os eleitos na conferência municipal por entidades de abrangência municipal com atuação nas áreas de 
desenvolvimento urbano e rural, indicados pelos diversos seguimentos, conforme art. 12 deste regimento; 

 
Parágrafo único – Quando da realização da Conferência Estadual o Conselho Municipal convocará os Delegados eleitos 
nesta Conferência. 

CAPÍTULO VII 
Da Eleição do Conselho Municipal da Cidade 

 
Art. 15 - A eleição dos conselheiros titulares e suplentes do conselho municipal da cidade, será realizada da seguinte 

forma: 
 

I. os representantes do Poder Público serão indicados pelos órgãos e entidades representados;  
 

II. os representantes dos seguimentos da sociedade civil, serão eleitos através de votação entre os delegados dos 
seus respectivos seguimentos participantes da VI Conferência Municipal da Cidade de Queimados. 

 
§ 1º - Os segmentos da sociedade civil estão relacionados no art. 12 desse regimento. 
 
§ 2º - O processo de eleição para o COMCIQ será realizado independentemente da eleição dos delegados para a V 

Conferência Estadual das Cidades. 
 
§ 3º - As entidades que não conseguirem votos suficientes para assumir uma cadeira no conselho ficarão registradas como 

suplentes, de acordo com o ranking de votação. 
 

CAPÍTULO VIII 
 
Art. 16 - O Regimento Interno do Conselho Municipal da Cidade de Queimados será formulado na 1º Assembléia Ordinária 

após a Conferência Municipal.  
CAPÍTULO IX 

 
Art. 17 - Os casos omissos e conflitantes deverão ser decididos pela coordenação da VI Conferência Municipal da Cidade 

de Queimados. 
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 Despachos do Prefeito  

 
Processo nº. 1637/2016/02        
Requerente: Maria do Socorro Pires. 
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 33, DEFIRO o pedido de isenção do pagamento de ITBI, para 
imóvel construído com recurso do PAR, com fundamentação legal no Art. 1º da Lei nº 10.188/01, de 12 de fevereiro de 2001 c/c 
Art. 220, I do CTMQ. 

Queimados, 31 de maio de 2016. 
Processo nº. 5943/2015/02        
Requerente: Igreja Batista em Três Fontes 
Com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, às fls. 34, DEFIRO o pedido de imunidade do ITBI, considerando que a 
isenção do imposto requerida pelo representante legal do templo religioso é prevista no Código Tributário deste município, com 
fundamento legal no inciso II do Art. 210 do CTMQ c/c o art. 150, IV, “b” da Constituição Federal. 

Queimados, 31 de maio de 2016. 
Processo nº. 00433/2016/09            
Com base no parecer da Controladoria Geral do Município - CGM, às fls. 65/68, AUTORIZO, na forma da Lei, o Repasse Financeiro 
no valor de R$ 391.666,67 (trezentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor 
do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, referente ao mês de MAIO de 2016, em cumprimento a Lei 277/97 de 15 
dezembro de 1997. 

Queimados, 06 de junho de 2016. 
Errata: Correção no D.O.Q nº 825 de 03 de junho de 2016, para que conste: 
Onde se lê: 
Processo n.º 1637/2016/02           
Com base no parecer da Assessoria Jurídica da SEMFAPLAN, às fls. 38, e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 39, DEFIRO 
o pedido de JANDIRA VELASCO BARREIRA, referente à isenção de ITBI, com fundamentação legal no art. 1º da Lei nº 10188/01 
c/c art. 220, I do Código Tributário do Município de Queimados. 

Queimados, 03 de junho de 2016. 
Leia-se: 
Processo n.º 00156/2016/02           
Com base no parecer da Assessoria Jurídica da SEMFAPLAN, às fls. 38, e da Procuradoria Geral do Município, às fls. 39, DEFIRO 
o pedido de JANDIRA VELASCO BARREIRA, referente à isenção de ITBI, com fundamentação legal no art. 1º da Lei nº 10188/01 
c/c art. 220, I do Código Tributário do Município de Queimados. 

Queimados, 03 de junho de 2016. 

MAX RODRIGUES LEMOS 

Prefeito 

 

 Atos do Procurador Geral do Município  

 
ATO N.º 489/2016, DE 03 DE JUNHO DE 2016. 
O Procurador Geral do Município de Queimados, no uso de suas atribuições legais, 

   RESOLVE: 
 

Autorizar o gozo do 3º mês de licença prêmio, relativas ao período aquisitivo de 2004/2008, deferidas ao 
servidor ADRIANO ARAUJO DO SACRAMENTO, matrícula n.º 6.682/6, tendo seu último período fracionado através do Ato nº 
478/16, ficando o período restante de 13/06/2016 à 21/06/2016 (10 dias). 
 

CARLOS EDUARDO AFONSO DE LIMA 
Procurador Geral do Município - Matr. 4340/0 

 

 Atos da Secretária Municipal de Assistência Social  

 
A Secretaria Municipal de Assistência Social de Queimados, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
 

PORTARIA Nº 006/ 2016, 03 DE JUNHO DE 2016. Tornar sem efeito a portaria nº 007/2015, de 21 de maio de 2015, publicada no 
Diário Oficial de Queimados – D.O.Q. nº 577 de 22 de maio de 2015, na página 02, do qual designou o servidor Reginaldo Souza 
de Melo, Auxiliar Administrativo, matrícula 2496/1, como Secretário Executivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, e designa, nesta oportunidade, a servidora Marianne de Lima, Agente Administrativa, matrícula 
12.273/01, como Secretária Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, sem nenhum 
ônus para os cofres públicos. 
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PORTARIA Nº 007/ 2016, 03 DE JUNHO DE 2016. Tornar sem efeito a portaria nº 008/2015, de 21 de maio de 2015, publicada no 
Diário Oficial de Queimados – D.O.Q. nº 577 de 22 de maio de 2015, na página 02, do qual designou o servidor Reginaldo Souza 
de Melo, Auxiliar Administrativo, matrícula 2496/1, como Secretário Executivo do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS, e designa, nesta oportunidade, a servidora Marianne de Lima, Agente Administrativa, matrícula 12.273/01, como 
Secretária Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, sem nenhum ônus para os cofres públicos. 

 
ANA PAULA PONTES ROSALINO 

Secretária Municipal de Assistência Social de Queimados 
 

 Atos do Controlador Geral do Município  

 
Processo: 3410/2016/22. Com base no parecer da Coordenadoria de Adiantamentos e de acordo com as atribuições conferidas 
pela Portaria n.º 173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO a prestação de contas referente ao 
adiantamento, concedido ao servidor LUIZ AUGUSTO DA SILVA MACEDO – MAT.10137/01, através do processo n.º 
0746/2016/22, no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). 

 
Processo: 3288/2016/03. Com base no parecer da Coordenadoria de Adiantamentos e de acordo com as atribuições conferidas 
pela Portaria n.º 173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO, nos termos da Lei 1009/10, a 
prestação de contas referente ao adiantamento concedido ao servidor IVANIL CARDOSO – MAT. 8431/0, através do processo n.º 
1275/2016/03, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
 
Processo: 4466/2016/22. Com base no parecer da Coordenadoria de Adiantamentos e de acordo com as atribuições conferidas 
pela Portaria n.º 173/2011, publicada no Diário Oficial de Queimados, dia 19/04/2011, APROVO a prestação de contas referente ao 
adiantamento, concedido ao servidor LUIZ AUGUSTO DA SILVA MACEDO – MAT.10137/01, através do processo n.º 
2424/2016/22, no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

 
AIR DE ABREU 

Controlador Geral do Município 
 


