
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS 
GABINETE DO PREFEITO 

 
Lei N°162/2004 de13 de Dezembro de 2004. 
 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNICIAS. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-

PB, no uso de suas atribuições legais, Faz saber que a Câmara de Vereadores Decreta 
e eu sanciono a presente Lei; 
 

Art.1º - Fica criado no âmbito do Município de Caraúbas, o Conselho 
Municipal do Meio Ambiente – CMMA, com a finalidade de promover a 
implementação das atividades de Educação Ambiental e implantar a política 
municipal de ações integradas ao planejamento socioeconômico-ambiental 
participativo. 

 
Art.2º - Para a execução de Projetos Ambientais de Desenvolvimento 

Municipal, o Poder Executivo instituirá o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente – CMMA, o qual aprovará o seu próprio Regimento Interno. 

 
§ 1º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente – CMMA, será 

constituído por representantes do setor público, e da Sociedade civil Organizada: 
 
§ 2º - As atividades dos componentes do Conselho Municipal do 

Meio Ambiente – CMMA serão exercidas a título de voluntariado. 
 
§ 3º - As atividades dos componentes do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente – CMMA: 
 
I – gerir o Programa Municipal integrado ao Órgão Estadual e Nacional 

de Meio Ambiente; 
II – fomentar parcerias entre instituições governamentais e não 

governamentais, instituições educacionais, empresas, entidades de classes e 
lideranças comunitárias e demais entidades que possibilitem as ações ambientais de 
interesse municipal; 

III – contribuir com ações que promovam a inserção transversal da 
Educação Ambiental nas diversas áreas do conhecimento do currículo escolar e 
demais Secretarias Municipais; 

IV – harmoniza as várias políticas públicas e as instâncias democráticas 
do Município para convergirem para o foco relativo ás ações do mio ambiente; 

V – sugerir a alocação de recursos financeiros. humanos e matérias; 
VI – fornecer subsídios à Câmara Municipal, ao Poder Executivo e a 

outros entes com a atuação do município na formulação de políticas públicas; 



VII – encaminhar relatórios para as instâncias competentes e divulga-los 
em eventos com a participação da sociedade e dos agentes políticos do Município; 

VIII – Implementar ações socioeducativas relativas à questão dos 
resíduos sólidos (lixo), orgânicos, recursos hídricos, reuso da água na arborização 
de canteiros e praças públicas, revitalização do Rio Paraíba, açudes e barragens, 
reflorestamento da mata ciliar nativa, implantação de hortas comunitárias na 
Escolas da rede municipal de ensino e na comunidade, envolvendo poder público e 
comunidade. 

Art.3º - Os recursos necessários para a implementação de ações efetivas 
ao bem estar social, bem como para o desenvolvimento dos trabalhos do Conselho 
Municipal e projetos a serem desenvolvidos na área ambiental, serão oriundos de 
convênios estaduais e federais, doação, repasse e dotações orçamentárias 
(contempladas pelo PPA, LDO E LOA). 

 
Art.4ª- O Conselho  Municipal do Meio Ambiente – CMMA terá a 

seguinte composição: 
 
I – DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL: 
a) Representante do Poder Executivo; 
b) Representante da Secretaria Municipal de Educação; 
c) Representante do Poder Legislativo; 
d) Representante da Secretaria de Saúde; 
 
II – DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA: 
a) Representante da Associação comunitária Rural de Salinas; 
b) Representante da Igreja Católica; 
c) Representante da Associação Comunista. Rural de Riacho do Boi; 
d) Representante dos Pais no Conselho Municipal de Educação. 
 
Art.5º - Para melhor desempenho de suas funções o CMMA poderá 

recorrer a pessoa e entidades, mediante os seguintes critérios. 
 
I – considerando-se colaboradores do CMMA, a instituições formadoras 

de recursos humanos para o meio ambiente e as entidades representativas de 
profissionais especializados na área, sem embargo de sua condição de membros; 

II – poderão ser contratadas pessoas ou instituições de notória 
especialização para executar projetos específicos da área ambiental interligados a 
convênios do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) advindos do Ministério do 
Meio Ambiente, e/ou outros Ministérios que tratem sobre temas da região semi-
árida do Cariri da Paraíba; 

III – poderão ser criadas comissões internas, constituídas por entidades-
membros do CMMA e outras instituições, para promover estudos e emitir Pareceres 
a respeito de temas específicos. 

 
Art.6º - As sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do CMMA 

deverão ter divulgação ampla e acesso assegurado ao público. 
 
§ Único – As Resoluções do CMMA, bem como os temas tratados em 

Plenário, reuniões da Diretoria e Comissões, deverão ser amplamente 
divulgadas. 

 
Art.7º - O CMMA elaborará o seu Regimento Interno de acordo com a 

Agenda 21 Locais, no prazo de 60 (sessenta) dias, após a sanção desta Lei. 
 



Art.8º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas às 
disposições em contrário. 
 

Caraúbas – PB, em 13 de Dezembro de 2004. 
 

Jose Gomes Ferreira 
 Prefeito  

  

 


