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LEI ORDINÁRIA Nº 536/2013, DE 26 DE AGOSTO DE 2013.  

 

 

                                                                                Dispõe sobre o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e Recursos Renováveis – COMMAR e dá outras 

providências.  

 

                                      O PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 74, III, da Lei Orgânica do Município,  

 

                                    Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

                          CAPÍTULO I 

                            DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

                          

          Art. 1º – O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Recursos Renováveis – COMMAR, 

criado pela Lei Municipal nº 418, de 12 de novembro de 2008, é órgão de caráter deliberativo 

da política municipal do meio ambiente, cabendo-lhe assessorar a Administração Municipal 

nesse mister, estudar e propor diretrizes políticas governamentais para o setor e deliberar, no 

âmbito de suas competências, sobre os recursos, processos administrativos, normas e padrões 

relativos ao meio ambiente. 

              

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

         Art. 2º – O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Recursos Renováveis – COMMAR 

será composto de: 

 

         I – Um representante efetivo e um suplente da Câmara Municipal;  

        II – Um representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Trânsito e Meio Ambiente – SEMINFRA; 

       III – Um representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal de Saúde e 

Saneamento – SEMSAS; 

      IV – Um representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal de Trabalho e 

Cidadania – SEMTAC; 

      V – Um representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal de Educação, Esportes 

e Cultura – SEMEEC; 

      VI – Um representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal de Indústria, 

Comércio e Turismo – SEMIC; 
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     VII – Um representante efetivo e um suplente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Rural – SEMDER; 

     VIII – Um representante efetivo e um suplente do Campus “Deputado  Jesualdo Cavalcanti” 

(UESPI); 

     IX – Um representante efetivo e um suplente de uma associação de moradores de bairro de 

Corrente; 

     X – Um representante efetivo e um suplente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Corrente; 

    XI – Um representante efetivo e um suplente de uma ONG voltada para as questões 

ambientais; 

    XII – Um representante efetivo e um suplente de entidades religiosas; 

    XIII – Um representante efetivo e um suplente da Secretaria Estadual de Educação e Cultura 

em Corrente; 

    XIV – Um representante efetivo e um suplente do EMATER em Corrente; 

    XV – Um representante efetivo e um suplente do IFPI – Campus de Corrente; 

   XVI – Um representante efetivo e um suplente do IBAMA em Corrente; 

   XVII – Um representante efetivo e um suplente do Instituto Chico Mendes em Corrente; 

   XVIII – Um representante efetivo e um suplente da ADAPI em Corrente; 

   XIX – Um representante efetivo e um suplente do Sindicato dos Agropecuaristas de Corrente; 

    XX – Um representante efetivo e um suplente da Subseccional local da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

 

     § 1º – A indicação dos representantes efetivos e suplentes será feita pelos respectivos 

órgãos e entidades ao Prefeito Municipal, que os nomeará para mandato de dois anos, 

permitida a recondução.   

     § 2º – O COMMAR será presidido por um representante efetivo, eleito por maioria absoluta, 

em reunião para esse fim convocada pelo Prefeito Municipal. 

     § 3º –  Juntamente com o Presidente, serão eleitos um 1º, um 2º e um 3º Vice-Presidentes. 

     § 4º – O mandato dos membros da Diretoria será de dois anos, permitida a reeleição; 

     § 5º – Os mandatos dos membros do COMMAR e respectiva Diretoria serão exercidos 

gratuitamente.  

     Art. 3º – O COMMAR reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, 

na forma que estabelecer seu Regimento Interno. 

     § 1º – A convocação será feita por escrito, com antecedência mínima de três dias para as 

reuniões ordinárias e de quarenta e oito horas para as extraordinárias, com prévia indicação 

da respectiva ordem do dia.  

     § 2º – As decisões do COMMAR serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros, tendo o Presidente apenas o voto de desempate. 

     § 3º –  Para seu pleno funcionamento, o COMMAR poderá utilizar serviços e servidores do 

Poder Executivo Municipal, sobretudo da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e 

Meio Ambiente, e manter uma Secretaria Executiva. 

 

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS DO COMMAR 

 

      Art. 4º – Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Recursos Renováveis – 

COMMAR: 



      I – Aprovar a política ambiental do Município e acompanhar sua execução, promovendo 

orientação, quando entender necessário; 

    II – Estabelecer normas e padrões de proteção, conservação, recuperação e melhoria do 

meio ambiente; 

   III – Decidir, em grau de recurso, sobre multas e outras penalidades impostas pela 

Superintendência de Meio Ambiente e Recursos Renováveis – SUMAR, bem  como apreciar 

recursos que lhe sejam encaminhados pelo Conselho do Fundo Municipal de Meio Ambiente e 

Recursos Renováveis – COFMMAR;  

     IV – Aprovar anualmente o plano de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Meio 

Ambiente e Recursos Renováveis – FMMAR, segundo as diretrizes, prioridades e programas 

que estabelecer; 

      V – Opinar sobre a realização de estudos e alternativas em relação a projetos públicos ou 

privados submetidos a seu exame, requisitando das entidades envolvidas, para isso, as 

informações necessárias; 

     VI – Propor ao Prefeito Municipal áreas prioritárias de ação governamental relativas ao 

meio ambiente, visando à preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente  e do 

equilíbrio ecológico; 

    VII – Analisar e opinar sobre a ocupação e uso dos espaços territoriais, de acordo com 

limitações e condicionantes ecológicos e ambientais específicos da área; 

    VIII – Elaborar anualmente o relatório de qualidade do meio ambiente; 

    IX – Aprovar seu Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

       Art. 5º – O Prefeito Municipal, em conjunto com o COMMAR, poderá celebrar convênios 

com órgãos afins na esfera estadual e federal, bem assim com organismos nacionais e 

internacionais, para o desenvolvimento de atividades determinadas nesta Lei. 

 

       Art. 6º – As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias do 

corrente exercício financeiro. 

 

       Art. 7º - O Prefeito Municipal, no prazo de trinta dias, expedirá decreto regulamentando 

esta Lei. 

 

       Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, especialmente a Lei nº 456, de 2009. 

 

      GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, 26 DE AGOSTO DE 2013. 

 

 

 

JESUALDO CAVALCANTI BARROS 

Prefeito Municipal 


