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LEI MUNICIPAL Nº 1.980/2013 

 

"Dispõe sobro o Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente - CODEMA, 

previsto na Lei Complementar Municipal n° 

067, de 27 de marco de 2012". 

  

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

  

Art. 1º - No âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável atua o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA. 

 

Parágrafo Único: O CODEMA e um órgão colegiado, paritário, consultivo, de 

assessoramento ao Poder Executivo Municipal, deliberativo e normativo no âmbito de sua 

competência, sobre as questões ambientais e de desenvolvimento sustentável, propostas 

nesta e demais leis correlatas do Município de Brumadinho. 

 

Art. 2º - Ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA, compete: 

 

I. Propor diretrizes para a Política Municipal de Meio Ambiente; 

 

II. Aprovar seu regimento interno; 

 

III. Atuar no sentido da conscientização pública para o desenvolvimento sustentável, 

promovendo a educação ambiental, com ênfase na realidade local; 

 

IV. Propor ao Executivo Municipal a instituição de  unidades conservação visando a 

proteção de sítios de beleza excepcional, mananciais, patrimônio histórico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, espeleológico e áreas representativas de 
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ecossistemas, destinados a realização de pesquisas básicas e aplicadas de 

ecologia; 

 

V. Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com entidades públicas e 

privadas de pesquisa e de atividades ligadas ao desenvolvimento ambiental, de 

controle e fiscalização ambiental; 

 

VI. Opinar previamente, sobre os aspectos ambientais de políticas, planos e 

programas governamentais que possam interferir na qualidade ambiental do 

município; 

 

VII. Responder a consulta sobre matéria de sua competência; 

 

VIII. Identificar e informar a comunidade e aos órgãos públicos competentes, federal, 

estadual e municipal, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de 

degradação; 

 

IX. Opinar sobre a realização de estudos alternativos e/ou suplementares sobre 

possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando 

das entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria, 

visando a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção 

ambiental; 

 

X. Receber denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua 

apuração junto aos Órgãos municipais, estaduais e/ou federais e sugerindo ao 

Executivo Municipal as providências cabíveis; 

 

XI. Opinar, quando solicitado, sobre a emissão de alvarás de localização e 

funcionamento no âmbito municipal das atividades potencialmente poluidoras e 

degradadoras do meio ambiente; 
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XII. Decidir, em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, sabre a aplicação de recursos provenientes do 

Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

 

XIII. Opinar nos estudos sobre posturas municipais, uso, ocupação e parcelamento do 

solo, visando a adequação das exigências do Meio Ambiente a desenvolvimento 

do Município; 

 

XIV. Zelar pela eficácia da ação fiscalizadora do Poder Executivo, em observância as 

normas contidas na legislação ambiental federal, estadual e municipal; 

 

XV. Acompanhar as reuniões das câmaras do COPAM em assuntos de interesse do 

Município; 

 

XVI. Requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

e aos órgãos competentes o suporte técnico necessário as atividades do CODEMA; 

 

XVII. Apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo Municipal, inerente ao 

seu funcionamento. 

 

XVIII. Decidir, no âmbito municipal, sobre concessão e cassação de licenças ambientais 

de sua competência para construção, instalação, ampliação e funcionamento 

de estabelecimentos que utilizem recursos ambientais, considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores, bem como de empreendimentos capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental, respeitadas as disposições 

legais; 

 

XIX. Requerer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

a realização de Audiências Púbicas, quando for o caso, visando a efetiva 

participação da comunidade nos processos de instalação de atividades 

potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente; 
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XX. Requerer, a quem de direito, informações, laudos e pareceres para suporte nas 

decisões do CODEMA; 

 

XXI. Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Piano de Manejo de 

Unidade de Conservação, quando couber, garantindo seu caráter participativo; 

 

XXII. Buscar a integração da Unidade de Conservação com as demais Unidades e 

espaços territoriais especialmente protegidos, e com seu entorno; 

 

XXIII. Esforçar para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais 

relacionados com Unidades de Conservação; 

 

XXIV. Opinar, no caso de Conselho Consultivo, e/ou ratificar, no caso de Conselho 

Deliberativo, sobre a contratação e os dispositivos do Termo de Parceria com 

OSCIP, na hipótese de gestão compartilhada de Unidade Conservação; 

 

XXV. Acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria, 

quando constatada irregularidade; 

 

XXVI. Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na 

Unidade de Conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores 

ecológicos; 

 

XXVII. Avaliar o orçamento da Unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão

 gestor em relação aos objetivos da Unidade de Conservação; 

 

XXVIII. Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a 

população do entorno ou interior da Unidade, conforme o caso; 

 

XXIX. Analisar e compatibilizar pianos, projetos e atividades de proteção ambiental, com 

as normas que regem a matéria no âmbito de sua competência, em conjunto com 

a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento; 
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XXX. Elaborar relatório com informações referentes a atuação do CODEMA e aos 

resultados alcançados, tendo em vista as metas estabelecidas, os pianos e projetos 

em execução, para consolidação em reunião com os demais órgãos da alta 

administração e posterior divulgação com o intuito de dar ciência a comunidade; 

 

XXXI. Outras competências especialmente discriminadas na Lei Complementar n° 

067/2012. 

 

Art. 3° - 0 CODEMA terá a seguinte composição paritária: 

 

a) Membros representantes do Poder Público: 

 

I. Um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável; 

 

II. O Secretário Municipal de Educação ou servidor do órgão por ele indicado; 

 

III. O Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos ou servidor do órgão por ele 

indicado; 

 

IV. O Secretário Municipal de Saúde ou servidor do órgão por ele indicado; 

 

V. O Secretário Municipal de Planejamento ou servidor do órgão por e indicado; 

 

VI. O Secretário Municipal de Turismo e Cultura ou servidor do órgão por ele indicado; 

 

VII. O Secretário Municipal de Agricultura ou servidor do órgão por ele indicado; 

 

VIII. Um representante da Câmara Municipal de Brumadinho; 
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IX. Um representante de Unidade de Conservação sob administração pública, com 

área no Município. 

 

b) Membros representantes da Sociedade Civil Organizada 

  

I. Um representante das associações comunitárias, regularmente instituídas e em 

funcionamento no Município; 

 

II. Um representante da associação dos condomínios Horizontais de Brumadinho; 

 

III. Um representante das indústrias extrativas de substâncias minerais ferrosas e não 

ferrosas que atuem no Município; 

 

IV. Um representante do conjunto das empresas construtoras, de terraplanagens e 

loteadoras que atuem no município; 

 

V. Um representante do Instituto Inhotim; 

 

VI. Um representante das sociedades civis de Defesa do Meio Ambiente legalmente 

constituídas no Município; 

 

VII. Um representante da 124ª Subseção da OAB-MG em Brumadinho; 

 

VIII. Um representante do Sindicato de Produtores Rurais do Município; 

IX. Um representante da Associação dos Catadores do Vale do Paraopeba - 

ASCAVAP. 

 

§ 1° - Cada membro do Conselho terá um suplente obrigatoriamente indicado pela 

entidade, para substituir o titular em caso de ausência casual ou permanente. 

  

§ 2º - As entidades da Sociedade Civil indicarão seus respectivos representantes, 

atendendo a edital publicado pelo Poder Público Municipal, garantindo-se que, havendo 
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mais de 01 (um) indicado, eles se reunirão elegerão apenas 01 (um) titular e 01 (um) 

suplente. 

 

§ 3º - Os mandatos dos membros e da direção do CODEMA terão a duração de 04 (quatro) 

anos, findo o qual os titulares e suplentes permanecerão no exercício do mandato, em 

caráter "pro tempore", por no máximo 90 (noventa) dias, até a designação dos novos 

conselheiros e diretoria. 

 

§ 4º - Os membros do CODEMA, depois de indicados ou eleitos, serão nomeados pelo 

Executivo Municipal, através de Decreto. 

 

Art. 4º - A Presidência do CODEMA será exercida pelo Secretário Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que passara a exercer apenas o voto de 

qualidade. 

 

Parágrafo Único: A suplência da presidência do Conselho será exercida pelo Vice-

Presidente, a ser eleito pelo plenário do CODEMA. 

 

Art. 5º - O CODEMA além de seu presidente e respectivo suplente terá um 1º e 2º 

Secretários, todos eleitos em reunião, para mandato de 04 (quatro) anos. 

 

Parágrafo Único - Os membros conselheiros com cargos de direção do CODEMA se 

substituirão pela ordem, nas ausências e impedimentos eventuais. 

 

Art. 6º - A função de membro do CODEMA não é remunerada e é considerada de 

relevante interesse público. 

 

Art. 7º - As sessões do CODEMA serão públicas, amplamente e publicamente divulgadas 

com, no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência, no caso de ordinárias e 48 

(quarenta e oito) horas, no caso de extraordinárias. 
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Art. 8º - Os órgãos ou entidades mencionadas no artigo 3º desta Lei poderão substituir o 

membro efetivo e indicar o suplente, mediante comunicação por escrito ao Presidente do 

CODEMA, nos seguintes casos: 

 

I. Renúncia; 

II. Desligamento; 

 

III. Desatendimento aos fins da representatividade delegada ao membro pela entidade. 

 

Art. 9º - A ausência de representante da entidade no CODEMA a 03 (três) reuniões 

consecutivas, sem previa comunicação, ou a 05 (cinco) reuniões intercaladas, sem as 

justificativas regimentais, implica na sua exclusão, assumindo a titularidade o suplente, 

com posterior comunicação e solicitação a entidade a qual representa, para que esta 

indique outro suplente. 

 

Parágrafo Único: Caso não haja indicação de substituto, o Poder Executivo nomeará um 

representante para ocupar a vaga, interinamente, visando a preservação da paridade. 

 

Art. 10- 0 CODEMA poderá instituir e extinguir, se necessário, comissões especializadas 

em diversas áreas de interesse, formadas por um número mínimo de 03 (três) 

Conselheiros, com a finalidade de examinar matéria em tramitação. 

 

Parágrafo Único: Os membros da comissão elegerão seu Presidente e Secretário entre 

eles. 

 

Art. 11 – O suporte financeiro, técnico e administrativo, indispensável a instalação e ao 

funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, é de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

 

Art. 12 - O CODEMA terá um prazo de 90 (noventa) dias a partir da publicação desta Lei, 

para providenciar o processo eletivo de composição do Conselho e sua Diretoria. 
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Parágrafo Único: Findo o mandato dos membros do CODEMA, igual prazo de até 90 

(noventa) dias terá o Conselho para providenciar o processo eletivo de sua composição e 

da Diretoria, atendendo ao disposto no artigo 3º, parágrafo 3º. 

 

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais n° 

1.335/2003, n° 1371/2003; e 1940/2012. 

 

Brumadinho,19 de abril de 2013. 

 

 

 

Antônio Brandão 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

(Este texto não substitui o publicado dia 19.04.2013) 
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