i l . tCC

[4rô

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DOMEIOAMBIENTE
SECRETARIA

PORTARIASEMANO20, DE 19 DE ABRIL DE 2012.
Aprova o Regimento Interno do Conselho
Deliberativo
da Area de ProteçãoAmbientalAPAdo BanhadoGrande.
O SECRETARIO
DE ESTADODO MEIOAMBIENTE,
no usode suasatribuições
na
elencadas
Constituição
Estadual,
de 03 de outubrode 1989,na Lei Estadualn" 13.601,de 01 de janeiro
de2011e,
que os membrosdo conselhodeliberaram
pelaaprovaçãodo RegimentoInterno
considerando
do ConselhoDeliberativo
da Áreade Proteção
Ambiental APAdo BanhadoGrande;
RESOLVE:
Art. 1o- Aprovaro Regimento
Internodo ConselhoDeliberativo
da Areade ProteçãoAmbiental
- APAdo BanhadoGrande,AnexoUnicodestaPortaria.
Art.20- Ficarevogadaa PortariaSEMAno 20,de30 de marçode 2010.
Art. 30- EstaPortariaentraem vigorna datada suapublicação.

PortoAlegre,19 de abrilde 2012.
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(ANEXOÚtilCO;

REGTMENTO
DO CONSELHO
DELIBERATTVO
DA AREADE PROTEçÃOnnAeTENTAL
TNTERNO
DO BANHADOGRANDE- APA DO BANHADOGRANDE
- APA do BanhadoGrande,criado
O ConselhoDeliberativo
da Areade ProteçãoAmbiental
pelaPortariaSemano2512009,
regidopelaLei Federalno9.985,de 18 de julhode 2000,que instituio
peloDecretoFederalno
SistemaNacional
de Unidades
de Conservação
da Natureza
e regulamentado
4.340,de 22 de agostode 2002,no cumprimento
de seus objetivosresolveaprovaro seguinte
Regimento
Interno:
CAPITULOI- DANATUREZA
- APAdo BanhadoGrande,
AÉ. ío - O Conselho
Deliberativo
Ambiental
da Áreade Proteção
é o entecolegiado
de caráterdeliberativo,
integrante
da estruturaadministrativa
da referidaUnidade
de Conservação,
criadopelaPortariaSEMAno25 de 25 de junhode 2009,regidopelaLei Federalno.
9.985,de 18 de julho de 2000,que instituio SistemaNacionalde Unidadesde Conservação
da
peloDecretoFederalno.4.340,de 22 de agostode
Natureza
e dá outrasprovidências,
regulamentado
2002.
Parágrafoúnico- O ConselhoDeliberativo
tem sua sedejunto à administração
da APA do
BanhadoGrande.
CAPíTULOII- DOSOBJETIVOS
Art.2" - Os objetivos
do Conselho
da APAdo Banhado
Grandesão:
| - Defenderos objetivosda criaçãoda APA do BanhadoGrande,conformeDecretoEstadual
no38.971/1998;
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3fiffiT,ï,?3ill - Promoverrelaçõesde cooperaçãoentre a Sociedadee a Unidadede Conservação,
viabilizando
a participação
da sociedadecivil,populações
locais,órgãose entidadesaflnsna gestão
destaUnidade
de Conservação.
GAP|TULO
nt- DASATR|BU|çÕES
Art. 3o- Competeao Conselho
da APAdo BanhadoGrande:
| - Elaborar
e revisarseuregimento
interno;
ll - Acompanhare avaliara elaboração,
e aprovaro Plano de Manejoda Unidadede
Conservação,
incluindo
suasrevisões;
lll - Buscara integração
da APA do BanhadoGrandecom as demaisunidadese espaços
protegidos
territoriais
especialmente
e como seuentorno;
lV - Esforçar-separa compatibilizar
os interessesdos diversos segmentossociais
relacionados
coma unidade;
V - Acompanhar,
avaliare sugeririnvestimentos
em relaçãoaos objetivosda unidadede
conservação;
Vl - Ratificara contrataçãoe os dispositivosdo termo de parceriacom Organizaçãoda
Sociedade
Civilde InteressePúblico(OSCIP),na hipótesede gestãocompartilhada
da unidadede
conservação;
Vll - Acompanhar
a gestãopor OSCIPe recomendar
a rescisãodo termode parceria,se for o
caso,quandoconstatada
irregularidade;
Vlll - Manifestar-se
sobreobrasou atividadespotencialmente
causadoras
de impactona
unidadede conservação,
quandofor o casoe sempreque houver
mosaicos
ou corredores
ecológicos,
EIA-RIMA;
lX - Propordiretrizes,resoluçõese açõespara compatibilizar,
integrare otimizara relação
coma população
do interiorda unidadeou do entorno;
X - Contribuirpara a implementação
e a consolidação
da APA do BanhadoGrande
promovendo
o desenvolvimento
sustentável
dasáreasocupadase passíveisde intervenção
antrópica;
Xl - Participar
da elaboração
e aprovaro Planode Ativídades
Anual*daAPA do Banhado
Grande,elaboradopeloórgãoexecutivoda APA do BanhadoGrande,indicandoprojetose ações,
acompanhando
suaexecução
e propondo
alterações;
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Xll - Aprovarcalendário
anualdas Reuniões
Ordinárias;
Xll- Propora criaçãode câmarastemáticas.
Parágrafoúnico
Todas as decisõesdo Conselhodeverão observar às normas,
procedimentos
e legislação
relacionada
coma categoria
de manejoda Unidadede Conservação,
com
o meioambiente
e coma políticade conservação
ambiental
vigentes.
GAPITULO
IV - DA ESTRUTURA
Art. 4o- O Conselhoda APA do BanhadoGrandecontarácoma seguinteestrutura:
| - Presidência;
ll - SecretariaExecutiva:
lll - Assembleias;
lV - Conselheiros;
lV - Câmaras
Temáticas.
SEçAOr-DAPRES|DENC|A
Art. 5' - A Presidência
do Conselhoseráocupadapeloresponsável
pelaAPA do Banhado
Grande.
Art. 6'- Sãoatribuições
do Presidente:
l- Darpossee exercício
aosConselheiros,
bemcomdestituí-los;
ll - Convocare presidirassembleias
ordinárias
e extraordinárias
do Conselhonos termos
previstosnesteregimento;
lll- Submeter
à Assembleia
as matérias
na ordemdo dia;
lV - Representar
o Conselho,
ou delegarsuarepresentação
a outroconselheiro;
V - Assinaras Atasdasreuniões
do Conselho
e as Resoluções
do Conselho;
V! - Autorizara divulgação
na imprensade assuntosem apreciação
ou já apreciadospelo
Conselho;
Vll - Requisitar
serviçosespecíficos
a membrosdo Conselho;
Vlll - Cumprirefazercumpriras normasdesteregimento;
{'
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as CâmarasTemáticas;
ouvidosos demaisconselheiros,
lX - Constituir
e extinguir,
da
a referendo
X - Tomardecisõesfundamentadas,
de caráterurgente,a seremsubmetidas
na próximasessãodo Conselho;
Assembleia
quandohouverempatenasvotações.
Xl - Exercero votode desempate,
EXECUTIVA
SEçAOil - DA SECRETARIA
Art. 7' - A SecretariaExecutivado Conselhoserá formadapelo Secretárioe seu suplente,
peloPresidente,
apósdecisãode Assembleia.
nomeados
e do seusuplenteseráde 02 (dois)anos,havendopossibilidade
| - o mandatodo Secretário
de recondução;
ll - os ocupantesdeverãoser integrantesdo quadrodos servidoresefetivosda Secretaria
Estadual
do MeioAmbiente.
Art. 8" - Sãoatribuições
da SecretariaExecutiva:
a Presidência
do Conselho;
| - Assessorar
administrativamente
posteriormente
encaminhando-a
à Presidência
ll - Preparar
e submeter
a pautadas reuniões,
aosconselheiros;
e as correspondências
entre
na formaem quefor estabelecido,
o expediente
lll - Encaminhar,
e as CâmarasTemáticas;
a Presidência
e os Conselheiros
lV - Organizare convocara ordemdo dia e assessoraras reuniões,cumprindoe fazendo
cumpriresteregimento;
V - Darencaminhamentos
aos pareceres,
sugestõese propostasda Assembléia;
Vl - Prepararefazercircularas matériassujeitasà divulgação;
Vll - Darconhecimento
a Assembleia
e proposições
sugeridas;
de correspondências
com o Presidente,a ser
Vlll - Elaboraro relatórioanual do Conselhoem colaboração
pelaAssembleia;
aprovado
atravésdas folha.sde presençae dar
!X - Procedercontrolede faltas dos Conselheiros
e à instituição
de origem;
conhecimento
ao presidente
X - Receberdosmembros
do Conselho
sugestões
de pauta;
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Xl - Auxiliara Presidência
na convocação
e organização
da reunião;
Xll - Secretariar
as reuniões
do Conselho
e lavraras respectivas
atas;
Xlll - Providenciar
a elaboraçãodas atas das reuniõese a redaçãofinal de todos os
queforemexpedidos
peloConselho;
documentos
XIV- Substituir
o Presidente
nassuasfaltasàs assembleias.
Art. 9o- Na ausênciado Secretário
Executivo
deveráser escolhido,
no inícioda reunião,um
presentesparacumprira funçãoda SecretariaExecutiva.
dos conselheiros
sEçÃo ilr- DAs ASSEMBLETAS
Art. 10o- A Assembleia
é a instânciasoberanado Conselho,sendoformadapor todosos
seusmembrospresentesa cadareunião.
Art. í1o - O Conselhoreunir-se-á
ordinariamente,
bimestralmente,
e extraordinariamente
quandoconvocado
peloseuPresidente
.
ou pordecisãoda Plenária.
o cronograma
das reuniõesordinárias
do
$1o- Na primeirareuniãoanualseráestabelecido
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respectivo
ano.
de alterara datada ReuniãoOrdinária,
a comunicação
deveser
$2o- Casohajanecessidade
feitano prazomínimode 07 (sete)dias.
contendopauta,locale horárioserá feita oficialmentepelo presidente
S3o- A convocação,
comantecedência
mínimade 07 (sete)dias.
na sededa APA do BanhadoGrandepodendo
$4o- As reuniõesocorrerãopreferencialmente
por razões,circunstâncias
ocorrer,todavia,em qualqueroutra localidade,
especiaisdevidamente
justificáveis
e informadas
no momentoda convocação
Art.12'- A primeirachamadaparaa reuniãose daráno horárioprevisto
e ocorreráse houver
quorummínimode 50o/o
dosmembros
do Conselho.
$1" - Em não havendoquorum,decorridos15 (quinze)minutosda primeirachamada,será
reafizada
a segundachamadae a assembléia
ocorreráse houverum quorumrlniro igualou superior
a 1/3dosmembros
do Conselho.
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ata declaratória
$2' - Não havendoquorumno momentoda segundachamada,lavrar-se-á
contendo
as comunicações
e informações
urgentes
apresentadas
atéo inicioda reunião.
Art. 13o- As reuniõesobedecerão
à seguinteordem:
pelaPresidência
| - Instalação
do Conselho;
dostrabalhos
ll - Verificação
de quorumi
lll - Discussão
da atada reuniãoanterior,
ou outraspendentes;
e aprovação
lV - Relatode Açõesocorridas
na unidadede conservação;
V - Apresentação
e deliberação
sobrea ordemdo dia;
se for o caso;
Vl - Constituição
ou dissolução
de CâmarasTemáticas,
gerais;
Vll - Assuntos
Vlll - Encerramento
da reuniãopelaPresidência
do Conselho.
Art. 14' - As votaçõesem assembleiaocorrerão,se houverquorum,por maioriasimplesdos
membrospresentes.
AÉ. 15'- As Assembleias
do Conselho
serãopúblicas,
sendoconcedido
a todosos presentes
o direitoa palavra,massomenteos membrosdo Conselhoterãodireitoa voto.
preliminar
de não-membros
do Conselho
obedecerão
à inscrição
com
$1o- As manifestações
a SecretariaExecutiva.
titularesterãodireitoa voto,ou o suplentequandoestiver
$2o- Somenteos conselheiros
substituindo
seutitular.

sEçÃov - DoscoNsELHErRos
Art. í6'- Aosconselheiros
compete:
participar
| - Comparecer,
e votarnasreuniões
do Conselho;
ll - Propora inclusãode matériasna pauta,bemcomo,priorizaros assuntosnelaconstantes;
que lhessejamsubmetidas;
lll - Apreciar,
discutir,
analisar,
opinare votarmatérias
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do conselhocom a instituiçãoque
lV - Repassare discutiros assuntose deliberações
representa;
parafinsespecíficos;
V - Propora criaçãoou dissolução
de CâmarasTemáticas
Vl - Proporconvitede entidadese especialistas
em funçãode matériaconstantena pauta,
paratrazer
de interesse
subsídios
aosassuntos
da APAdo BanhadoGrande;
VII- Participar
de CâmarasTemáticas,
de acordocomresolução
da Assembleia;
para apreciaçãode
Vlll - Solicitarao Presidenteconvocaçãode ReuniãoExtraordinária
assuntorelevante;
ou repúdio;
lX - Apresentar
moçõesde congratulações
X - Conhecere dominaros objetivosda unidadede conservação,
bem comoseu Planode
Manejo;
de compareceràs
Xl - Solicitarque o seu suplentecompareçaquandoimpossibilitado
reuniões;
Interno,
ficandosujeitoàs penalidades
cabíveis.
Xll - Cumpriro Regimento
sEçÃo v - DASCÂUAMS TEMATTCAS
AÉ. 17'- Competeàs CâmarasTemáticas:
| - Estudar,analisar,emitir parecere elaborarprojetose matériassubmetidasà sua
pelaAssembleia,
apreciação
ou relatórios;
expressosem documentos
ll - Proporcionar
o suportetécnicoe científiconecessárioàs decisõesdo Conselho
Deliberativo
da APAdo BanhadoGrandeem matériasespecíficas;
lll - Elaborar,em conjuntocom a SecretariaExecutivado Conselho,a agendade suas
reuniões;
lV - Relatare submeter
à aprovação
do plenário,
assuntos
a elaspertinentes;
V - Convidar especialistaspara assessorá-laem assuntos de sua competência.
ou documentos
deverãoser encaminhados
à Secretaria
Executiva,
com
S 1" - Os pareceres
parasuadiscussão
mínimode 10(dez)diasde antecedência
à dataprevista
em Assembleia.
por um relatordesignadopelogrulo.
$ 20- As matériasserãoapresentadas
S 3' - Das reuniõesdas CâmarasTemáticas,serão lavradasAtas aprovadaspor seus
membros.
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Art. í8' - As CâmarasTemáticasterão caráterprovisórioou permanentede acordocom
decisãono ato de sua criação.Serãocompostaspor um mínimode 03 (três)integrantes,
delas
participando,
podendoparticipar
obrigatoriamente,
02 (dois)conselheiros
titulares
ou suplentes,
desta,
consultores
externos,
todosindicados
e eleitospelaAssembleia.
Art. 19" - As atividadesdas CâmarasTemáticasnão têm caráterdecisório,mas sim
parafundamentar
informativo,
devendoagregardadose argumentos
as decisõesdo Conselho.
Art. 20' - Os pareceresda CâmaraTemáticaa seremapresentados
duranteas reuniõesda
porescritoe entregues
Assembleia
deverãoser elaborados
à Secretaria
Executiva,
com antecedência
mínimade 10(dez)diasparareuniões
ordinárias
e 05 (cinco)diasparaas reuniões
extraordinárias.
51' - Cabe às CâmarasTemáticasrealizaruma exposiçãosobre seus pareceresem
linguagem
acessível
e de fácilentendimento
a todosos presentes
nasreuniões
do Conselho.
$2o- Da exposiçãode assuntostécnicos,objetodas Câmarastemáticas,os Conselheiros
poderãose valer de assessorescom efetivacapacidadetécnicae/ou profissionalsobre a matéria
versada,a fim de bemesclarecer
os fatosa seremdeliberados.
$3' - Terminadaa exposiçãodo parecerda CâmaraTemáticao assuntoserá posto em
pelaAssembleia.
discussão
V - DA COMPO$çÃO
GAPíTULO
sEçÃo r- Do PRoVTMENTO
por um Conselheíro
AtL 21' - O Conselho
da APAdo BanhadoGrandeseráconstituído
titular
e seu suplente,representando
as categoriascontidasem PortariaPublicadapelaSecretariaEstadual
do Meio Ambiente,respeitandoa representatividade
entre os diversos setores da sociedade
relacionados
diretamente
coma Unidadede Conservação.
Parágrafo
único- Paraasseguraruma adequadaarticulação
interinstitucional,
as entidades
participantes
permanente
comprometem-se
a manter,atravésde seusrepresentantes,
um intercâmbio
porescrito,comcópiaparaa secrëtariaexecutiva.
de informações
fazendo-o,preferencialmente,
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do Conselhoda APA do BanhadoGrandeé de 02
Art.22" - O mandatodos conselheiros
públicosendopermitida
a
(dois)anos,nãoremunerado
de relevante
interesse
e considerado
atividade
recondução;
será automática,desde que não haja
S1o- A reconduçãodo mandatodo conselheiro
que representa.
manifestação
oficialda instituição
deveráinformaroficialmente
a necessidade
de
integrante
do Conselho
$2o- Cadainstituição
a qualquertempo.
substituição
de seusrepresentantes,

e suBsTtrutçÃo
INGLUSÃo
sEçÃoil - DAEXGLUSÃo,
que nãoenviaremrepresentantes
a 03
as instituições
AÉ. 23" - Serãoexcluídas
do Conselho
(três)reuniões
semjustificativa.
a cadaanode mandato,
seránotificada.
Parágrafoúnico- em casoduasfaltasa instituição
da composição
Art.24o- Ao finaldo primeiroano do mandatohaveráreuniãoparaalteração
que deveráocorrercom antecedência
mínimade 30 (trinta)dias do términodo mandatovigente
paracandidatura
ao Conselho.
atravésde AvisoPúblico,ocasiãoem queserãoabertasinscrições
Parágrafo
único- No casode vacânciada entidade,o plenárioindicaránovaentidadepara
\v

a paridadeentresetoresda sociedadee representatividade.
ocupara vaga,respeitando
no Conselhodependerão
de Portariada
Art. 25'- A exclusãoe inclusãode novasentidades
Estadualdo MeioAmbiente,conformeos artigos23" e 24".
Secretaria
do Conselhoserá efetivadaapós a publicação
Parágrafoúnico- A alteraçãona composição
de PortariapelaSecretariaEstadualdo MeioAmbiente.

sEçÃoilr- DAvAcÂNcnDErNsïTurçÃo
quandoseu representante
legal solicitar
Art. 26' - Ocorrerávacânciade uma instituição
não
a exclusãoda instituição
desteConselhoo, qr"tÌdo a instituição,
oficialmente
ao Presidente
indicarum representante
substitutono prazode 20 (vinte)dias,conformeartigo23" e 24".
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CAPíTULO
VI - DASDECISÕES
consensuais,
Art.27"- As decisõesdo Conselho
deverãoser preferencialmente
cabendoao
de formademocrática
buscando
o entendimento.
Presidente
mediarcontrapontos
Art. 28' - Quandonão houverconsensoas decisõesserãotomadaspor maioriasimplesdos
votos.
Parágrafoúnico - Em caso de empate admite-secomo critério de desempateo voto
qualificado
do Presidente
do Conselho.
Vil - DASDrSpOSrçÕrSrrruArSE TRANSTTORTAS
GAPíTULO
realizadas
ao longo
Art. 29" - O gestorda UC elaboraráum relatóriosíntesedas atividades
paraaprovação.
na primeirareuniãodo anosubsequente
do anoe apresentará
ao Conselho
Parágrafoúnico - Após a aprovaçãopela Assembleiacaberáà SecretariaExecutivadar
publicidade
aosrelatórios.
Art. 30' - O presenteregimentopoderáser alterado,todo ou em parte,medianteproposta
ao Conselhopara Deliberação
devendoser apresentada
em reunião
encaminhada
ao Presidente,
extraordinária
específicaparaessefim comquorummínimode 213dos membros.
Art. 31'- Os casosomissose as dúvidassurgidasna aplicação
do presenteregimento
serão
resolvidos
em Assembleia.
Estadualdo MeioAmbientedeveráprestarapoioà participação
dos
AÉ. 32'A Secretaria
justificado.
nasreuniões,
semprequesolicitado
e devidamente
conselheiros
Parágrafoúnico- O apoiodo órgãoexecutorindicadono incisocaputnão restringeaquele
que possaser prestadoporoutrasorganizações.
AÉ. 33"- EsteRegimento
entraem vigorna datade suapublicação.
s
AÉ. 34" - Revogam-se
as disposições
em contrário.
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