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~~;.;.;~lu, PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI 
~-~ - ~- -- AV. FCO COSTA VELOSO, S/N 

~ 415222770001-61 Exercício: 2022 ... ~,.. 

DECRETO Nº 3 , DE 01 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.50 

02 14 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

100053 10.301 .0030.2033.0000 ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
500 Recursos não vinculados de Impostos 
300 000 Saúde - Despesas com ASPS 

100054 10.301 .0030.2033.0000 ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 

71 .000,00 
F.R.: 1 500 00 

20.000,00 
F.R.: 1 600 02 

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govem 
999 000 Não se aplica 

100055 10.301.0030.2033.0000 ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 220.000,00 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA F.R.: 1 600 02 
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govem 
999 000 Não se aplica 

100056 10.301 .0030.2034.0000 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
3.1.90.11 .00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
500 Recursos não vinculados de Impostos 
300 000 Saúde - Despesas oom ASPS 

100060 10.301 .0030.2037.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
500 
300 000 

Recursos não vinculados de Impostos 
Saúde • Despesas com ASPS 

02 15 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

100071 08.244.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 
500 Recursos não vinculados de Impostos 
999 000 Não se aplica 

100073 08.244.0011 .2046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

46.000,00 
F.R.: 1 500 00 

26.000,00 
F.R.: 1 500 00 

20.000,00 
F.R.: 1 500 00 

100.000,00 
F.R.: 1 660 04 

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN 
999 000 Não se aplica 

02 16 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP 

100095 15.452.0001 .2075.0000 MANUTENÇAO DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS 
3.3.90.14.00 DIÁRIAS· CIVIL 
500 Recursos não vinculados de Impostos 
999 000 Não se aplica 

DECRETO Nº 3 , DE 01 DE MARÇO DE 2022 • LEI N.50 

02 16 00 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP 

100096 15.452.0004.2069.0000 ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
500 Recursos não vinculados de Impostos 
999 000 Não se aplica 

100100 25.752.0004.2072.0000 ENCARGOS COM A ILUMINÇÃO PÚBLICA 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
500 Recursos não vinculados de Impostos 
999 000 Não se aplica 

100096 17.511 .0031.1024.0000 CONSTR. E/OU AMPL. DO SISTEMA DEABASTEC. DAGUA 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
500 
999 000 

Recursos não vinculados de Impostos 
Não se aplica 

5.000,00 
F.R.: 1 500 00 

47.000,00 
F.R.: 1 500 00 

87.000,00 
F.R.: 1 500 00 

10.000,00 
F.R.: 1 500 00 

Artigo 2o. - O crédi to abe rto na forma do a r t igo anterior ser á cobe rto com r ecur sos 
proveni ente s de : 

Anulação: 

02 05 00 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-SEMPLANG 

100011: 04.121 .0020.2121.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -10.000,00 
4.4.90.51 .00 OBRAS E INSTALAÇÕES F .R. Grupo: 1 700 05 
700 Outras Transferências de Coovênios ou Repasses da União 
999 000 Não se aplica 

02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

100013; 10.301 .0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -4.000,00 
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 1 500 00 
500 Recursos não vinculados de Impostos 
300 000 Saúde • Despesas com ASPS 

02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

100016· 12.361 .0004.1059.0000 CONSTR.AMPL. E/OU REFORMA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -67.000,00 
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F .R. Grupo: 1 599 01 
599 Outros Recursos Vinculados à Educação 
999 000 Não se aplica 

1000171 12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO -50.000,00 
3.1.90.11 .00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F .R. Grupo: 1 500 00 
500 Recursos não vinculados de Impostos 
200 000 Educação - Despesas com MOE 

DECRETO Nº 3, DE 01 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.50 

02 07 00 SECRETARIAMUNICIPALOEEOUCAÇÃOECULTURA 

100017! 12.361 .0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO -587.333,30 
3.1.90.11 .00 VENCIMENTOSEVANTAGENSFIXAS·PESSOALCIVIL F.R. Grupo: 1 599 01 
599 Outros Recursos Vinculados à Educação 
999 000 Não se aplica 

100018! 12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO •765.444,00 
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 1 599 01 
599 Outros Recursos Vinculados à Educação 
999 000 Não se aplica 

100019( 12.361 .0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO •996.843,40 
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA F.R. Grupo: 1 599 01 
599 
200 000 

Outros Recursos Vinculados à Educação 
Educação• Despesas com MOE 

02 07 01 FUNDES · FUND.MANIJT.E DESENV.EOUC.BAS. E VAL.DOS P.DA EC 

100036" 12.361 .0036.2023.0000 
3.1.90.11 .00 

MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. • FUNDES 30% -100.000,00 
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS-PESSOALCIVIL F.R.Grupo: 1 540 01 

540 Transferências do FUNDES - Impostos e Transferências de Impostos 
999 000 Não se aplica 

10003T. 12.361.0036.2116.0000 
3.3.90.36.00 

QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 70% -5.000,00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA F.R. Grupo: 1 540 01 

540 Transferências do FUNDES• Impostos e Transferências de Impostos 
999 000 Não se aplica 

90 99 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 

1001011 99.999.9999.9999.0000 Reserva de Contingência .S.000,00 
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F.R. Grupo: 1 SOO 00 
500 Recursos não vinculados de Impostos 
999 000 Não se aplica 

Anulação ( • ) -2.590.620,70 

Artigo 3o.- Este decreto ent r a em vigor na data de sua publ icação . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ 
Av. Francisco da Costa V eloso, 6 20- Centro 
Cabeceiras - P iauí 
CNPJ: 41 .522.277/0001-61 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI 

Esse Regimento estabelece normas de organização é funcionamento do 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, criado pela Lei 

Municipa l nº 29/2021 , pelo Decreto .nº 21/2021, de 10 de março de 2021 

Capitulo 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1° O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA é 

regido pela Lei Municipal nº 29/2021, pelo Decreto nº 21/2021, de 10 de março 

de 2021 , pelo presente Regimento Interno e demais normas aplicáveis . 

Parágrafo único. Para os efeitos deste RegiMento Interno, a sigla CONDEMA e 

a palavra Conselho equivalem à denominação Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente. 

Art. 2° O Conselho é órgão colegiado, autônomo, normativo, deliberativo, 

consultivo e vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambienie, encarregado 

de assessorar o Poder Público Municipal em assuntos referentes à proteção, à 

conservação. à defesa, ao equilíbrio ecológico. à melhoria do meio ambi~nte e 

ao combate às agressões ambientais em toda área territorial do Municlpio de 

Cabeceiras do Piaui/PI. 

Capítulo li - DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

Art. 3° O CONDEMA tem por finalidade deliberar sobre diretrizes, políticas, 

normas regulamentares e técnicas, padr~es e outras medidas de caráter 

operacional para presérvaçao e conservação do meio ambiente e dos recursos 

naturais. 

Art. 4° Ao CONDEMA compete: 

1 - Assessorar, estudar e propor instâncias do Governo Municipal diretrizes 

de políticas governamentais para o meio ambiente e recursos ambientais; 

li - Deliberar sobre os padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida ; 

Ili - propor normas técnicas e legais ao executivo ou legislativo, v isando à r' 
proteção, conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental no__.) 

Município, observadas as legislações federal. estadual e municipal pertinenteey 

J ~º 
/. ,._-:,; <l- -~' 

4."t'- ~q~..._ 
_____________________________ _,.,_~-.ãrc$:'~~~,:._ .... ~-~ 

-r ~º~;;.~6-~,,.~-
Av. Francisco da Costa Veloso, 620, Centro 

CEP: 64.105-000 
Cabeceiras do Piauí - PI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ 
Av. Francisco da Costa Veloso, 620- Centro 
Cabeceiras - P iauí 
CNPJ: 41.522.277/0001-61 

IV - exercer ação fiscalizadora de observância às disposições _contidas na Lei 

Orgânica do Município e nas legislações a que se refere o inciso· anterior; 

V - Manter intercâmbio, apreciar, apre.sentar sugestões e proceder, quando 

julgar necessáÍio , à realização de estudos sobre alternativas e passiveis 

consequências ambientais associadas a projetos públicos -9/ou privados , 

requisitando aos órgãos cbmpetentes , bem como a entidades privadas as 

informações indispensáveis a apreciação dos Estudos Prévios de Impacto 

Ambiental (EPIA) e seus respectivos Relatórios de Impactos Ambientais 

(RIMA), no ca~o de obras ou atividades de efetiva ou significativa degradação 

ambiental local, emitindo parecer que servirá de subsidio ao órgão competente; 

em especial nas áreas consideradas patrimônio histórico, cultural e ambiente 

local ; 

VI - obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao 

desenvolvimento ambiental , aos órgãos públicos, entidades púb.licas e privadas 

e à comunidade em gerai ; 

VII - fisca~izar os Licenciamentos de atividades locais efetivas ou 

potencialmente poluidoras, a ser concedidos pela União, pelos Estados, e/ou 

Município, visando o controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente, 

com vistas ao uso racional dos recursos naturais; 

VIII - sugerir aos órgãos competentes, através da Secretaria a concessão de 

incentivos e beneficias fiscais e financeiros~ visando a melhoria da qualidade 

ambiental e/ou determínar, mediante representação do CONDEMA, a perda ou 

restrição de beneficias fiscais concedidos pelo Poder Público , em caráter geral 

ou condicional , e a perda ou suspensão de participação em linhas de 

financiamento em estabelecimento oficiais de crédito; 

IX - exig ir dos órgãos competentes o poder de polícia relacionado com a 

política municipal do meio ambiente; 

X - sugerido prioridades para o atendimento de projetos a serem executados 

pelo Exec utiv0 Municipal , em conformidade com a legislação e m vigor, bem ,-' 

como exercer a fiscalização, o controle e o fomento a proteção dos recursos ___/ 

ambientais: 7 
~º ,,-V._..,,.,. _,, 

~~:~~~.~ 
r:;;/ ~""-'Q""-$-º;b:~~' 

Av. Francisco da Costa Veloso , 620, Centro ~ ··..O, ... •.,.,,~.,., 
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Cabeceiras do Piauí - PI ~ 

X I - promover à integração na gestão dos recursos hídricos coma gestão 

ambiental , articular a viabilidade técnica, econômica e f inanceira de programas 

setoria is , visando o desenvolvimento sustentável das baciéls hidrográficas; 

XII - Promove~ a articulação e a integração entre o Sistema Nacional do Mio 

A mbie nte (SISNAMA), o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), de iniciativas 

nacionais e regionais, prbmovendo a participação de todas as instituições e 

segmentos da comunidade para propor políticas públicas ambientais de 

e studos , monitoramento, planos, programas e projetos as dire trizes e metas 

estabelecidas para Bacia Hidrográfica do município, c.om vistas a garantir a 

conservação e a proteção dos recursos ambientais, bem como das suas 

demais nascentes; 

XIII - identificar e acompanhar a implementação e a administração dos 

parques ambientais do municipio , bem como monitorar as áreas de proteção 

definidas nos termos da Lei ; 

XIV - apreciar e decidir a respeito das infrações ambientais, em segl.Jnda 

instância administrativa, os recursos interpostos em razão de aplicação de 

penalidades baseadas em legislação ambiental municipal; 

XV - encaminhar aos órgaos competentes (policia Ambiental/Procon 

Defesa do Consumidor / Ministério Públicos Estadual e Federal) as denúncias 

de danos ao patrimônio histórico, cult1Jral e ambiental de que tomar 

conhecimento; 

XVI - incentivar o uso de m ecanismos de desenvolvimento limpos (MDLs) no 

"âmbito do município ; 

XVII - incentivar a criação de um Comitê de Bacia Hidrográ fica dos Rios que 

banham a cidade e outros mananciais; 

XVII - avaliar regularmente a implementação e a execução da política e 

normas ambientais do municipio estabelecendo sistema de ind iéadores; 

XIX - recomendar aos órgãos ambientais . competentes a elaboração de 

Relatório de Qualidade Ambiental; 

XX- estabelecer sistema de divulgação de seus trabalhos; 

XXI - promover a integração dos órgãos colegiados de meio ambiente; 

Av. Francisco da Costa Veloso, 620, Centro 
CEP: 64.105-000 

Cabeceiras do Piauí - PI 

XXII -e:aborar, aprovar e acompanhar a implementação da Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente, sob a forma de recomendação; 

XXIII - acompanhar a implementação das Agenda Nacional e Estadual do 

Meio Ambiente: a ser propostas aos órgaos e às entidades do SISNAMA; 

XXIV - deliberar sobre os casos omissos, elaborar e alterar o seu regimento 

interno, submetendo-o a deliberação do CONDEMA e a aprovação do Prefeito 

Municipal; 

XXV - a Agenda Municipal de Meio Ambiente deve recomendar os temas, 

programas e projetos considerados prioritários para melhoria da qualidade 

ambiental e :, desenvolvimento sustentável do municipio, indicando os 

objetivos a serem alcançados em período de dois anos. 

Capitulo Ili - DA ORGANIZAÇÃO 

Seção I DA ESTRUTURA 

Art. 7° O CONDEMA será representado, com a seguinte estrutura básica: 

1 - Presidência; 

li - Vice-presidência ; 

li - Secretaria Executiva; 

Ili - Plenário (conselheiros); 

Seção li DA PRESIDÊNCIA 

Art. 8° São atribuições da Presidência: 

1 - cumprir e fazer cumprir este Regimento lnJerno; 

li - convocar e presidir 'as sessões do Plenário, coordenando a participação dos 

Conselheiros, cJe modo a garantir o cumprimento da pauta ; 

Ili - homologar e fazer cumprir as decisões do CONDEMA; 

IV - decidir casos de urgência ou inadiáveis, do interesse e competência do 

Conselho, ad refe rendum, m ediante motivação expressa constante no ato que 

formalizara decisão; 

V - representar ou nomear representante do CONDEMA para atos públicos; 

VI - coordenar as ações da Secretaria Executiva; 

VII - exercer outras atividades correlatas. 

Parágrafo único. A assessoria jurídica do CONDEMA será 

assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Av. Francisco da Costa Veloso, 620, Centro 
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Seção Ili - DA VICE-PRESIDÊNCIA 

Art. 9° São atribuições da v ice-presidência : 

1 - substituir a presktê ncia quando solicitado ou em situações exCepcionais; 

li - exercer outras funções delegadas pela presidência . 

Seção IV - DO PLENÁRIO 

Art. 1 O O Plenário é composto pela totalidade dos membros do CONDEMA, 

incluindo o presidente, vice-presidente e conselheiros. 

Art. 11 O Plenário é instância superior de deliberação do CONDEMA quanto às 

diretrizes gerais da politica ambiental do Municipio e tem as seguintes 

atribuições: 

1 - aprovar o regimento interno do CONDEMA, bem como, suas alterações; 

li - estabelecer as orientações gerais sob:-e políticas e ações de proteção, 

conservação e melhoria do meio ambiente; 

Ili - propor a criação ou extinçao de Câmaras internas; 

IV - solicitar à Presidência assessoramento de instituições públicas; 

V - aprovar os atos de atribuição do Conselho; 

VI - exercer outras a tividades, bem com, apreciar questões não previstas no 

Regimento Interno, relacionadas à sua atribuição. 

VII - eleger o presidente e vice-presidente, mediante votação por maioria 

simples dos membros, na forma do-art. 29 . 

Seção V - DA SECRETA~IA EXECUTIVA 

Art. 12- A Secretaria Executiva é unidade de apoio administrativo à Diretoria, 

responsável por auxiliar a Presidência, Vice-presidência e Plenário em suas 

atribuições, através de servidores, instalações e equipamentos da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 13 São atribuições da Secretaria Executiva: 

1 -- fornecer apoio administrativo à Presidência e PJenário na consecução de 

suas finalidades, inclusive convocar reuniões públicas e organizar a 

deliberação dos trabalhos do CONDEMA; 
____,, 

li - e laborar ata das reuniões, confeccionando os documentos pertinentes às "'l,,J 
deliberações do Conselho, assim como, quando necessáno solicitar a sua J 

~~~~-'' 
~J~~~;;-~o->'~ 

publicação; 

- ----------------------------=>o,._--.c:l'"~.:•\o:.._,--,· 
Av. Francisco da Costa Veloso, 620, Centro 

CEP: 64.105-000 
Cabeceiras do Piaul - PI 

~-:,...~.._o .. ❖ /7J oc.;,.:_.'11!,,, 
((__/ " ;,..-~-~ 



www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

310 Ano XX • Teresina (PI) - Terça-Feira, 31 de Maio de 2022 • Edição IVDLXXXIV

(Continua na próxima página)

c.,v-1--ººs s,..~ ,,., +<:::, 
o l . j ,t, 

o \~ 'f, 
================================================ -~ ..,_ º~· ~ "UnN U,t,,/, 

ç fsm,t,H/,ad" e., 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ 
Av. Francisco da Costa Veloso, 620- Centro 
Cabeceiras - P iauí 
CNPJ: 41.522.277/0001-61 

Ili - articular o relacionamento entre as unidades integrantes do CONDEMA e 

as demais instituições do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

VI - requisitar, quando necessário , apoio policial para garantia ~o exercicio da 

ação fiscalizadora do CONDEMA; 

V II - receber e encaminhar à assessoria jurídica da Secretaria de Meio 

Ambiente os recursos direcionados ao Conselho para análise de 

admissibi lidade, emissão de relatório e parecer, posteriormente, providenciar a 

inclusão na pauta para julgamento; 

V III - institui r grupos de trabalhos para a discussão e formulação de proposta 

de políticas e normas por solicitação do Plenário; 

IX - exercer outras atividades correlatas. 

Seção VI - DOS MEMBROS 

Art. 14 O CONDEMA compor-se-á , por meio dos membros conselheiros 

mencionados na Lei Municipal nº 29/2021 ,devendo os membros do Poder 

Público e Organização da Sociedade Civil serem indicados pelos titulares dos 

seus respectivos órgãos. 

Art . 15 Os Conselheiros, nomeados por meio de Decreto do Chefe do 

Executivo, ter~o mandato de 02 (dois) anos, pem,itida recondução por igual 

período . 

Art, 16 Compete aos membros do CONDEMA: 

1 - comparecer às reuniões para as quai~ forem convocados; 

li - debater a matéria em discussão; 

Ili - pedir vista de matéria que será concedida após justificativa, devendo o 

processo ser analisado obrigatoriamente na próxima reunião; 

IV - apresentar pareceres de vista , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

desconsideração do parecer; 

V - votar, respeitada a abstenção, devendo apresentar justificativa caso o voto 

seja contrário ao parecer do órgão emitente; 

VI - propor redação dos atos fixados no art. 5º deste Regimento Interno para 

deliberação do Plenário; 

V II - observar em suas manifestações as regras básicas de convivência e 

decoro. 

Av. Francisco da Costa Veloso, 620, Centro 
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Cabeceiras do Piauf - PI 

Art . 17 O Conselheiro Titular terã um suplente que o substituirá nos casos de 

impedimento ou ausência . 

Art. 18 Caberá ao Conselheiro Titular comunicar aos suplentes, com 

antecedência , a impossibilidade de seu comparecimento e, em·-comum acordo 

com seu suplente, decidir e comunicar à Secretaria Executiva do CONDEMA 

quem o representará . 

Art. 19 O Conselheiro perderá seu mandato se computada sua falta em 4 

(quatro) reuniões ordinárias ou e~raordinárias consecutivas ou em 5 (cinco) 

reuniões alternadas sem justificativas, no mesmo ano, nas quais não houve 

substituição pelos suplentes. 

Parágrafo único. A Secretaria Exec utiv:3 informará às entidades ou órgãos 

componentes do risco e das consequências da perda de mandato dos 

Conselheiros que os representam , caso ocorram ausências de representante 

em 2 (duas) reuniões consecutivas ou em 3 (três) reuniões alternadas. 

Art. 20 O Conselheiro substituído por excesso de faltas não terá direito à 

recond ução, voz e voto, em reuniões do CONDEMA, até o finaJ do mandato em 

que ocorrer sua substituição. 

Art. 21 Os Conselheiros do CONDEMA poderão ser substituídos, a qualquer 

tempo , mediante justificativa apresentada ao Presidente, nos seguintes casos 

de: 

1 - renúncia ; 

li - solicitação da entidáde representada ; 

Ili - proposição do plenário. 

§ 1 ° Ocorrendo a proposição de substituição por parte do Plenário, esta deverá 

conter assinatura de. no mlnimo, 4 (quatro) Conselheiros. 

§ 2º Cm caso de afastamento do Conselheiro , seu lugar será ocupado pelo 

suplente, podendo a representada indicar outro nome para ocupar a vaga de 

suplente, cuja indicação perpassará pelos trâmites regimentais. 

§ 3º Os Conselheiros substituídos terão suas nomeações canceladas . 

Art . 22 Havendo reincidência em substituição dos representantes faltosos, a -........., 

entidade terá sua representatividade exclufda e substituída no Conselho . ~o 

/;6-"~~•' z~{.:----:~·~ -----------~-----------------_~"-a~o.,,."'-d'l:""""s~:;. ... -...~ 
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Art, 23 Nos casos de perda de mandato e não havendo preenchimento da 

vaga, a Secretaria Executiva e nviará uma notificação às entidades 

pertencentes ao mesmo segmento da entidade excluída, fixando um prazo de 

30 (trinta) dia$ para a realização da eleição de um novo representante. que 

cumprirá o período restante de mandato. 

Parágrafo único, Esgotada as entidades do mesmo segmento da exclulda , 

utilizar-se-á outros segmentos critério do Presidente. 

Seção VII - DAS ELEIÇÕES 

Art. 24 No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do mandato 

dos Conselheiros. a Secretaria Executiva do CONDEMA solicitará às entidades 

e segmentos participantes. especificados nalei Municipal nº 29/2021 , a 

indicação de seus represe ntantes, fixando o prazo de até 10 (dez) dias para o 

recebimento dessas indicações. 

Art 25 A Secretaria Executiva deverá fixar até 30 (trinta) dias antes do término 

do mandato dos Conselheiros, através de edital publicado no Diário Oficial do 

Município, a data e regras da indicação dos Conselheiros, bem como a eleição 

para escolha do Presidente e Vice Presidente do CONDEMA_ 

Art, 26 A renovação dos :::onselheiros do CONDEMA se dará po'r indicação dos 

respectivos ór3ãos do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada, 

Art_ 27 Poderão ser indicados à categoria de Conselheiro do CONDEMA, as 

pessoas que atendam aos seguintes requi~itos: 

1 - ser maior de dezoito anos no ato da inscrição; 

li - ter atuação em atividades ambientais; 

Ili - nao ter sido condenado ou estar respondendo por crime de natureza 

ambiental ; 

IV - não conslar, no âmbito do Município, decisão homologada pelo CONDEMA 

referente à infração ambiental em seu desfavor; 

V - estar em dia com as obrigações militares e civis. / 

Art_ 29 o presidente e vice-presidente do C,ONDEMA será eleito mediante o __J 
voto da maioria relativa dos conselheiros , por meio de votação aberta a ser . 

reahzada no ano subsequente ao término do mandato anterior, observado a(J 0 

datas fixadas ;:,ela Secretaria Executiva , conforme art 25 çt/ ~..:::,.:,t:-;;- ."' 
. ~"t-;;,;;.'\~·~ 

~,# ç~ _______________________________ .......... ~º ..,.,,,~~"b 
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Art, 3 0 O presidente e vice terá mandato de 02 (dois) anos , permitido sua 

reeleição, 

Capitulo IV - DO FUNCIONAMENTO 

Art. 31 O CÜNDEMA reunir-se-á, ordinariamente, a cada três meses. em local 

previamente convencionodo, sempre às 09h00min na segund~ terça-feira do 

mês, independente de convocação para esse fim , conforme calendário 

previamente aprovad0· pelo Plenário, 

Art . 32 Extraordinariamente, quando convocado pela Presidên cia, o CONDEMA 

reunir-se-á e m data e local previamente convencionado, mediar,te convocação 

dirigida aos seus membros, por ·escrito , com antecedência m ínima de 72 

(setenta e duas) horas, 

§ 1° Os membros do CONDEMA poderão solicitar reuniões extraordinárias, 

mediante oficio dirigido à Presidência, subscrito por um número m inimo de 04 

(quatro) membros, devidamente justificada. 

§ 2 ° Os membros que por algum motivo se sentire m impedidos de votar um 

determinado projeto deverão se abster de seu voto somente para aquele 

projeto relatando sua justificativa, que deverá constar em ata , devendo sua 

presença ser considerad& a título de quórum. 

Art. 33 Em todas as reuniões deverá constar, necessariamente, no ato de 

c onvocação a pauta dos assuntos a serem tratados. 

Art_ 34 As re uniões do CONDEMA s~rão públicas e realizar-se-ão com a 

presença d a maio ria simples dos conselheiros ; ou e m segunda convocação 

c om qualquer número, após 30 minutos da comprovação de não ter obtido o 

quórum necessário para a real ização da p rimeira. 

Art_ 35 As deliberações do Plenário serão sempre precedidas da devida 

discussão e votação. sendo consideradas aprovadas quando obtiverem maioria 

s imples dos votos e ntre os membros presentes à reunião, cabendo ao 

Presidente, a lém do voto pessoal , o de desempate, 

§ 1° As votações serão realizadas, preferencialmente, por votação aberta, 

podendo o Presidente , a seu critério, submeter aos membros 

decisão d e deliberar por voto fechado. 

presentes a J. 
,.,,,.~~ _,, 

• ~,-;;,<-~o-~' ~ :,f-:b,o:,,..,,~ 
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§ 2° Apenas os membros conselheiros, presidente e vice-presidente , presentes 

à reunião poderão votar, ficando claro que cada entidade representada terá 

direito a 01 (um) único voto. 

§ 3° O membrÕ suplente somente terá direito a voto quando estiver substituindo 

o respectivo titular. sendo assegurado seu direito de manifestação em qualquer 

momento . 

Art. 36 A apreciação dos.rassuntos obedecerá às seguintes etapas: 

1 - será apresentada matéria proposta pela Presidência ou pelos membros; 

li - o Presidente da rá a palavra ao relator, que apresentará seu parecer, escrito 

ou oral ; 

Ili - terminada a exposição, a matéria será posta em discussão; 

IV - encerrada a discussão e estando o assunto suficientemente esclarecido, 

proceder-se à a votação; 

V - o assunto será declarado encerrado pelo Presidente. 

Art . 37 Cada Conselheiro disporá, em cada item de pauta, de no máximo 05 

(cinco) minutos para manifestar-se, prorrogáveis a critério do Presidente, para 

debater a maté ria em discussão, inclusive para apresentar o relato sobre o 

pedido de vista. Parágrafo único. Cabe ao Presidente limitar a palavra todas as 

vezes que se entender que as manifestações não são afetas- à matéria em 

discussão. 

Art . 38 As atas das reuniões serão lavrad~s em livro próprio e assinadas por 

um dos membros ~(titular ou suplente) das entidades que estiveram 

representadas fla reunião que as originaram. Caso não seja possível colher a 

assinatura de todos os que compareceram, o presidente poderá suprir a 

o missão através de sua assinatura, fazendo mençao à lista de presença . 

Art. 39 As decisões do plenário, depois de assinadas pelo Presidente e peJo 

relator, serão anexadas ao expediente respectivo. 

Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 40 Serão submetidos à aprovação do Prefeito Municipal: J 
1- os planos e programas de trabalho, anuais e emergenciais, do CONDEMA; J ~ 
li - os custos previstos para a atuação do CONDEMA em cada exercicio, pa4ra 

inclusão, na época própria , no orçamento municipal ; .,......, ~~ , ... 
. 4,."t-"!c._,<!-q:~· ... 

~ ,$' ~-:,,<:-oç ,..,."' 
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Ili - as eventuais aquisições de materiais permanentes, materiais educativos e 

de consumo previstos nos planos e programas de trabalho; 

IV - as emenda_s de gestao interna e eventLais modificações neste Regimento 

Interno. 

Art. 41 Os casos omissos serao apreciados e discutidos pelo Conselho e 

decididos por maioria s imples de votos, em reunião extraordinária ou ordinária . 

Art. 42 Este Regimento ln"i:erno entrará em vigor na data da sua Publicação. 

A rt. 43 Fica revogado as disposições em contrário. 

Cabeceiras do Piaul-PI, .l.J..._ de março de 2021. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 

CNPJ: 00.827.870/0001-39 
Avenida Lino Rodrigues. 290 -Centro 

Santo Antônio de Lisboa - Piauf 

EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA Ng 004/2022 

CONTRATO DISP. N2 DISP. 004/2022 
MODALIDADE: DISPENSA N2 004/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ng 006/2022 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica (CONSTRUTORA), com engenheiro, para 
execução da Reforma do Prédio da Câmara Municipal de Santo Antônio de Lisboa/PI. 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI. 
CONTRATADA: MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA. 
CNPJ: 46.054.699/0001-73 
VALIDADE DO CONTRATO: 180 dias. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Normas gerais da Lei n° 14.133/21 (art. 75, 1) c/c Decreto 
nº 10.922/21 (art. 1 e anexo). 
FONTE DE RECURSOS: Repasses do FPM e Outros. 
VALOR DO CONTRATO: R$ 45.091,09 (quarenta e cinco mil, noventa e um reais e nove 
centavos). 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de maio de 2022. 

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI, 30 de maio de 2022. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA 

CNPJ: 00.827.870/0001-39 
Avenida Lino Rodrigues. 290- Centro 

Santo Antônio de Lisboa • Piaui 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 006/2022 

RECONHEÇO E RATIFICO a dispensa de Licitaçao nº 004/2022 fundamentada no art. 75, inciso 1, da 
Lei nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 e Decreto nº 10.922/21 (art. 1 e anexo), após exame criterioso 
da docúmeritaçao e acatando a orientação da Comissão Permanente de Licitações, em consonancia 
com .o.'. parecer jutldico acostado aos autos, para a "Contratação de pessoa jurldica 
(CONSTRUTORA), com engenheiro, para execução da Refonna do Prédio da Cãmara Municipal 
de Santo Antõnio de Lisboa/PI, com o valor contratual de R$ 45.091,09 (quarenta e cinco mil, 
noventa e um reais e nove centavos). Declarando apto a contratar com a Administraçao a empresa 
MIRAS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 46.054.699/0001-73. 

Determino a publicaçao desta RATIFICAÇÃO no lugar de costume, para que 
produza seus jurldicos e legais efeitos. 

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA/PI, 30 de maio de 2022. 

Franc 
Presidente da • ara Municipal 

CONTRATAl;ITE 


