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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

EDITAL Nº 05/2022 DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL NO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE COMDEMA

O GESTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, no uso
de suas atribuições legais, e em face do que consta no Código de Meio Ambiente do
Município de Guaratinga, Lei Municipal nº 757/2021;
FAZ SABER que, em cumprimento ao artigo 9 do Código Municipal de Meio Ambiente,
que prevê a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA, ficam
convocados, conforme o inciso II, art. 14 da Lei Municipal nº 757/20211, os
representantes da sociedade civil organizada deste município, para a eleição em
ASSEMBLEIA POPULAR (§2º, art. 15, da Lei Municipal nº 757/2021)2, com a devida
indicação dos candidatos habilitados para concorrerem às vagas de Titulares e
Suplentes do Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA.
I.

DAS COMPETÊNCIAS E COMPOSIÇÃO

Compete ao COMDEMA:
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Estabelecer as bases normativas da Política Municipal do Meio Ambiente
para a gestão, controle e proteção da qualidade ambiental e aplicação de
seus instrumentos;
Deliberar sobre normas e padrões de qualidade ambiental, no que couber,
respeitadas as legislações Federal, Estadual e Municipal pertinentes;
Estabelecer normas, critérios e diretrizes para o licenciamento e as
autorizações ambientais;
Apoiar a aprovação de termos de referência para a realização de estudos
ambientais, incluindo-se o estudo prévio de impacto ambiental dos
empreendimentos locais;
Pronunciar-se sobre as licenças ambientais;
Decidir, em grau de recurso, como última instancia administrativa, sobre o
licenciamento ambiental e as penalidades administrativas impostas pela
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo;
Estudar e propor diretrizes complementares às políticas públicas dos órgãos
setoriais, visando o controle e manutenção da qualidade do meio ambiente;
Propor ao Poder Executivo e/ou ao Legislativo, minutas de decretos e
projetos de lei referentes à proteção e conservação ambiental no Município;
Pronunciar-se sobre o zoneamento ambiental;
Promover, orientar e colaborar com as campanhas educacionais relativas ao
Meio Ambiente;
Promover informação à comunidade sobre as políticas, diretrizes, normas e
regulamentos ambientais;
Auxiliar na promoção da educação ambiental;
Articular-se com os demais órgãos colegiados do Município para a solução
de questões ambientais interdisciplinares e com os Conselhos de Defesa
Ambiental dos municípios adjacentes;

1

Art. 14. O Conselho Municipal de Meio Ambiente terá 09 (nove) representações, em composição paritária e tripartite
formada por:
II. 03 (três) representantes da sociedade civil organizada;
2
§2º. Os representantes da sociedade civil serão eleitos em assembleia popular.
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XIV.

Propor a criação de parques, áreas verdes, reservas, estações ecológicas,
áreas de proteção ambiental e as de relevantes interesses ecológicos e
outras unidades de conservação, estabelecendo normas relativas aos
espaços territoriais especialmente protegidos, bem como, aprovar o Plano de
Manejo das Unidades de Conservação, ouvido o Conselho Gestor;
XV.
Subsidiar a atuação do Ministério Público;
XVI. Avocar, mediante ato devidamente motivado, processos e procedimentos
junto aos órgãos setoriais da Política Municipal de Meio Ambiente nas
matérias de sua competência, para apreciação e deliberação;
XVII. Aprovar e acompanhar projetos, programas, ações e atividades a serem
financiadas com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
XVIII. Criar e extinguir câmaras técnicas e grupos de trabalho;
XIX. Elaborar, alterar e aprovar o seu regimento interno.
O Conselho é composto por 09 (nove) membros titulares e 09 (nove) suplentes,
com a seguinte distribuição:
a) 03 (três) representantes do poder público;
b) 03 (três) representantes da sociedade civil organizada;
c) 03 (três) representantes do segmento econômico.
II.

DAS INSCRIÇÕES E CANDIDATURAS

O período de inscrição de candidaturas observará o constante do ANEXO I deste Edital.
As candidaturas serão para representantes da Sociedade Civil no citado COMDEMA,
para o biênio 2022-2024.
Para participarem do processo de composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente
- CONDEMA, os representantes da Sociedade Civil Organizada, deverão apresentar
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, os documentos necessários3,
respeitando os prazos dispostos no ANEXO I.
Somente poderão cadastrar-se entidades regularmente constituídas há mais de 2
(dois) anos no Município de Guaratinga/BA;
Serão solicitados, além dos documentos necessários ao cadastramento, uma
declaração, com um breve resumo, sobre: a atuação da entidade em questões
relacionadas ao meio ambiente; e a formação profissional e/ou atuação de seu
representante na área, assinado pelo responsável da entidade, para subsidiar a eleição.

3

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Documentos:
Certidão Negativa Municipal, Estadual e Federal de Débitos Ambientais (Entidade, Titular e Suplente);
Cópia do Estatuto Social da Entidade com objetivos que não se enquadrem na defesa das classes dispostas
no §1º do Art. 15, da Lei Municipal nº 757/2021;
Certidão Criminal Estadual (Estado da Bahia) e Federal (Entidade, Titular e Suplente);
Indicação do candidato (Titular e Suplente) a representar a entidade, devidamente assinada pelo
Representante/Procurador da mesma;
Cópia do RG e CPF (Titular e Suplente);
Cópia do Comprovante de Residência em Guaratinga/BA (Titular e Suplente);
Cópia do Comprovante de Endereço em Guaratinga/BA (Entidade);
Cópia do CNPJ (Entidade);
Cópia da ata que elegeu o atual responsável e sua diretoria (Entidade);
Cópia da relação dos associados/filiados atualizada;
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O Formulário de Inscrição (Anexo II) e os documentos exigidos deverão ser entregues,
dentro do prazo de inscrição previsto no Anexo I, na sede da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Turismo de Guaratinga (endereço no rodapé).
III.

IMPEDIMENTOS (§1º do Art. 15, da Lei nº 755/2021)

Fica vedada a participação às vagas destinadas no inciso II do art. 14 da Lei Municipal
nº 757/2021, de representantes do segmento econômico que representem os produtores
rurais e lojistas locais (conforme objeto do estatuto social da entidade interessada) sendo
que estes deverão concorrer em eleição interna - às custas das entidades
interessadas e com critérios a serem definidos pelos interessados - devidamente
comprovada mediante registro em ata com assinatura dos seus representantes, às
vagas descritas no inciso III do art. 14 da Lei Municipal nº 757/2021, como dispõe o §1º
do Art. 15 do referido instrumento legal4.
A eleição interna com ata já devidamente lavrada, de que trata o §1º do Art. 15 da Lei
Municipal nº 757/2021, juntamente com os documentos necessários5, deverão ser
protocolados em até 15 (quinze) dias úteis da publicação do presente Edital, na sede da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (endereço no rodapé).
IV.

DO PROCESSO ELEITORAL:

CONSIDERANDO a pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19), os
representantes das entidades, candidatos aos cargos de Titulares e Suplentes, eleitores
e demais participantes, deverão usar máscara no local da assembleia popular.
A Plenária será instalada pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Sr.
André Luiz Cramer e terá uma Mesa Coordenadora composta pela Fiscal Ambiental, Sra.
Gabriella Dias Santos, pelo Diretor de Tributos, Sr. John Villy Teixeira Silva e pelo
Assessor de Planejamento Estratégico, Sr. Abraão Rocha Chaves.
Poderão votar nos candidatos aos cargos de Titular e Suplente das entidades inscritas,
os eleitores aprovados pela Mesa Coordenadora até o início da plenária, seguindo os
seguintes critérios:
a) Possuir residência em Guaratinga/BA, mediante apresentação de comprovante
de residência atualizado;
b) Apresentar documento de identificação válido e legível;
4

§1º. Os representantes do segmento econômico serão indicados pelas entidades municipais que representam os
produtores rurais e lojistas locais, após aprovação de seus nomes em eleição interna, devidamente comprovada mediante
registro em ata, com assinatura dos seus representantes.
5

Documentos:
a) Certidão Negativa Municipal, Estadual e Federal de Débitos Ambientais (Entidade, Titular e Suplente);
b) Cópia do Estatuto Social da Entidade com objetivos que se enquadrem na defesa das classes dispostas no
§1º do Art. 15, da Lei Municipal nº 757/2021;
c) Certidão Criminal Estadual (Estado da Bahia) e Federal (Entidade, Titular e Suplente);
d) Indicação do candidato (Titular e Suplente) a representar a entidade, devidamente assinada pelo
Representante/Procurador da mesma;
e) Cópia do RG e CPF (Titular e Suplente);
f)
Cópia do Comprovante de Residência em Guaratinga/BA (Titular e Suplente);
g) Cópia do Comprovante de Endereço em Guaratinga/BA (Entidade);
h) Cópia do CNPJ (Entidade);
i)
Cópia da ata que elegeu o atual responsável e sua diretoria (Entidade);
j)
Cópia da relação dos associados/filiados atualizada;
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c) Não ser associado às entidades de que trata o §1º do Art. 15, da Lei Municipal
nº 757/2021;
d) Ser maior de 18 anos.
A Mesa Coordenadora terá como atribuições:
a) Analisar, indeferir ou aprovar as inscrições dos eleitores;
b) Divulgar (mural na sede da Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA) os
Candidatos Aptos e Não Aptos até 72 (setenta e duas) horas antes da plenária,
cabendo recurso administrativo junto à Mesa Coordenadora em até 48 (quarenta
e oito) horas antes da plenária;
c) Divulgar (mural na sede da Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA) resultado dos
recursos administrativos (se houver) em até 24 (vinte e quatro) horas da plenária;
d) fazer a leitura do Edital;
e) Disponibilizar e recolher as fichas de votação;
f) Anular as fichas de votação que contenham rasuras (supressão de letras, de
palavras ou de texto por meio de risco ou de raspagem);
g) Proceder a apuração dos votos;
h) Divulgar a contagem dos votos;
i) Declarar os candidatos eleitos (Titulares e Suplentes) para o segmento;
j) Lavrar Ata da Eleição CONDEMA (biênio 2022-2024);
k) Encaminhar e protocolar a relação dos candidatos eleitos para os cargos de
Titulares e Suplentes do COMDEMA para o biênio 2022-2024, com a Ata da
Eleição CONDEMA (biênio 2022-2024) e fichas da votação, junto à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Guaratinga.
A Plenária terá o seguinte rito:











Período de inscrição dos eleitores: 9:00hrs às 09:30hrs;
Análise e resultado das inscrições dos eleitores: 09:30hrs às 10:00hrs;
Abertura da Plenária às 10:00 hrs;
Leitura do Edital;
Confirmação da presença e divulgação dos candidatos habilitados;
Início do processo eleitoral às 10:30 hrs;
Final do processo eleitoral às 11:00 hrs;
Recesso da Plenária por 30 (trinta) minutos para apuração dos votos;
Retorno à Plenária para anúncio dos eleitos para o segmento;
Encerramento da Plenária às 12:00hrs.

Em caso de empate, o candidato com maior idade ficará com a vaga.
A Mesa Diretora divulgará através de Edital, a ser publicado no mural da sede da
Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA, a lista dos candidatos eleitos.
V.

DOS RECURSOS

Os candidatos terão, ainda, o prazo de 2 (dois) dias úteis para interposição de recurso,
a partir da data de publicação da lista dos candidatos eleitos, o que deverá ser efetuado
por protocolo na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de
Guaratinga/BA. O julgamento dos recursos ocorrerá no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, pelos membros da Mesa Coordenadora e será no mural da sede da Prefeitura
Municipal de Guaratinga/BA.
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VI.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os representantes eleitos do segmento da Sociedade Civil Organizada, previsto no
inciso II, do art. 14 da Lei Municipal nº 757/2021, serão nomeados Conselheiros por ato
de Chefe do Executivo.
Os casos omissos a este Edital serão decididos pelo Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Turismo de Guaratinga/BA.
Guaratinga/BA, 07 de julho de 2022.

ANDRÉ LUIZ CRAMER
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Guaratinga/BA
(Decreto nº 565/2022)
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ANEXO I
CRONOGRAMA
Publicação do Edital no DOM: 07 de julho de 2022
Inscrições e entrega dos documentos dos candidatos: 08 de julho de 2022 a 28 de julho
de 2022
Publicação no mural da sede da Prefeitura Municipal de Guaratinga dos Candidatos
Aptos e Não Aptos: Até as 10:00hrs do dia 29 de julho de 2022
Recebimento de recurso administrativo junto à Mesa Coordenadora: Até as 10:00hrs
do dia 01 de agosto de 2022
Divulgação (mural na sede da Prefeitura Municipal de Guaratinga/BA) do resultado dos
recursos administrativos: Até as 10:00hrs do dia 02 de agosto de 2022
Eleições: 03 de agosto de 2022, das 09:00hrs às 12:00hrs
Publicação da lista de conselheiros eleitos do segmento no mural da sede da Prefeitura
Municipal de Guaratinga: 10 de agosto de 2022
Publicação da Portaria de nomeação do Conselho no DOM: 11 de agosto de 2022

ANDRÉ LUIZ CRAMER
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Guaratinga/BA
(Decreto nº 565/2022)
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
ORGANIZADA NO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMDEMA
- GESTÃO 2022-2024 Vagas pleiteadas: (

) TITULAR e SUPLENTE

1) DADOS DA ENTIDADE:
Nome:_____________________________________________________________________
CNPJ:_____________________________________________________________________
Endereço:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Complemento: ______________________________________________________________
Município: Guaratinga
Estado: Bahia
CEP: 45.840-000
Tel.: ( ) _____________________________ - Cel.: ( ) ___________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
2) DADOS DO(A) CANDIDATO(A) A TITULAR:
Nome:_____________________________________________________________________
RG:_______________________________________________________________________
CPF:______________________________________________________________________
Endereço:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Complemento: ______________________________________________________________
Município: Guaratinga
Estado: Bahia
CEP: 45.840-000
Tel.: ( ) _____________________________ - Cel.: ( ) ___________________________
E-mail: _______________________________________________________________ ____
3) DADOS DO(A) CANDIDATO(A) A SUPLENTE:
Nome:_____________________________________________________________________
RG:_______________________________________________________________________
CPF:______________________________________________________________________
Endereço:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Complemento: ______________________________________________________________
Município: Guaratinga
Estado: Bahia
CEP: 45.840-000
Tel.: ( ) _____________________________ - Cel.: ( ) ___________________________
E-mail: _______________________________________________________________ ____

OBS: A INSCRIÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL Nº 05/2022 NOS PRAZOS ESTILULADOS NO
ANEXO I.
ANDRÉ LUIZ CRAMER
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Guaratinga/BA
(Decreto nº 565/2022)
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