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Dispõe sobre a Criação do Conselho
Gestor do Parque Natural Municipal do
Mico-Leão-Dourado.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° Fica criado o Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Mico-LeãoDourado, órgão colegiado de caráter permanente, consultivo e de assessoramento ao Poder
Executivo, voltado para o controle da execução das atividades do Parque e da política de meio
ambiente em sua área de abrangência.
Art. 2° O Conselho Gestor do Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado regese pelas disposições da Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação, pelo Decreto Federal nº 4.340, de 22 de agosto de
2002, por esta Lei e pelo Regimento Interno que adotar, ficando vinculado
administrativamente ao órgão gestor de meio ambiente.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 3° São atribuições deste Conselho Gestor:
I – acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da unidade
de conservação, quando couber, garantindo o seu caráter participativo;
II – buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços
territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno;
III – esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais
relacionados com a unidade;
IV – avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo
órgão executor em relação aos objetivos da unidade de conservação;
V – propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a
população do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso;

VI – manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na
unidade de conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos e corredores ecológicos;
VII – conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da unidade de conservação,
promovendo ampla discussão sobre seu papel e a efetividade de sua gestão;
VIII – identificar os problemas e conflitos e propor formas para sua gestão;
IX – identificar e analisar as potencialidades da unidade de conservação e propor
iniciativas que as fortaleçam;
X – participar da elaboração, implementação, monitoramento e avaliação dos
instrumentos de gestão da unidade de conservação.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO
Seção I
Da Composição
Art. 4° O Conselho Gestor do Parque Natural Municipal Mico-Leão-Dourado,
compõe-se de 12 (doze) membros, nomeados pelo Prefeito, na seguinte forma:
I – 6 (seis) representantes do Poder Público incluindo, sempre que possível, órgãos
ambientais dos três níveis da Federação;
II – 6 (seis) representantes da sociedade civil organizada.
§ 1° Os representantes da sociedade civil serão escolhidos em assembleias dos
seguimentos envolvidos, especialmente convocadas para esse fim, na forma estabelecida no
Regimento Interno.
§ 2° Os representantes dos órgãos do Poder Público serão indicados pelos seus
respectivos gestores.
§ 3° A cada membro titular do Conselho Gestor corresponde um suplente, oriundo do
mesmo órgão ou segmento representado, escolhidos ou indicados da mesma forma do
respectivo titular.
§ 4° Somente poderá participar do Conselho Gestor as representações da sociedade
civil que estejam efetivamente funcionando no Município, há pelo menos 2 (dois) anos.
Art. 5° O Conselho Gestor do Parque Natural Municipal Mico-Leão-Dourado será
regido pelas seguintes disposições, no que se refere a seus membros:

I – o Chefe da unidade de conservação é membro nato do Conselho Gestor do Parque
Natural Municipal Mico-Leão-Dourado;
II – a função de Conselheiro não será remunerada, sendo o seu efetivo e exercício
considerado relevante serviço prestado à comunidade;
III – os membros do Conselho Gestor poderão ser substituídos pelo órgão ou entidade
que representam, mediante solicitação dirigida ao Prefeito;
IV – ocorrendo vacância o Prefeito nomeará o sucessor, observados os mesmos
critérios adotados para a indicação do sucedido, e pelo tempo necessário ao complemento do
mandato interrompido;
V – tratando-se de mera substituição ocasional e temporária, nos casos previstos no
Regimento Interno, o suplente será convocado pelo Presidente do Conselho Gestor.
VI – o mandato de qualquer Conselheiro será considerado extinto nos casos de:
a) renúncia expressa, mediante comunicação escrita dirigida ao Conselho;
b) renúncia tácita, configurando-se esta pela ausência a 3 (três) reuniões consecutivas
ou 5 (cinco) reuniões intercaladas;
c) desvinculação do órgão ou entidade de origem da sua representação;
VI – o mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos, admitida a
recondução por igual período.
Parágrafo único. A eleição para renovação de mandato dos membros do Conselho será
realizada em data estabelecida no seu Regimento Interno, que disporá também sobre a forma
de convocação, prazos e processo eleitoral.

Seção II
Do Funcionamento
Art. 6° O Conselho Gestor do Parque Natural Municipal Mico-Leão-Dourado
funcionará de acordo com seu Regimento Interno, obedecidas às seguintes normas:
I – órgão de deliberação máxima é o Plenário;

II – as sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada 30 (trinta) dias, sem a
necessidade de convocação formal, na forma do Calendário de Reuniões aprovado pelo
Plenário e divulgado pela Presidência;
III – as sessões extraordinárias poderão ser realizadas quando convocadas pelo
Prefeito, pelo Presidente do Conselho ou mediante requerimento da maioria absoluta de seus
membros;
IV - o Conselho se reunirá com a presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos seus
membros, mas somente deliberará pela maioria dos votos dos presentes;
V – cada membro do Conselho Gestor terá direito a um único voto na sessão plenária;
VI – as decisões do Conselho Gestor deverão constar de atas e serão consubstanciadas
em Resoluções;
VII – ao Presidente do Conselho Gestor será garantido o voto em caso de empate nas
deliberações do Plenário, além do voto a que tem direito individualmente como membro.
Parágrafo único. As sessões extraordinárias previstas no inciso III deste artigo deverão
ser precedidas de convocação com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, da qual
constará a finalidade e a pauta dos trabalhos, podendo ser convocada através de um dos meios
a seguir:
I – publicação de edital em período oficial ou de circulação local;
II – comunicação por ofício protocolizado para cada um dos membros do Conselho;
III – comunicação por meio de correio eletrônico ou por aplicativo de mensagem
instantânea, desde que haja confirmação do recebimento.
Art. 7° Para melhor desempenho de suas funções o Conselho Gestor poderá recorrer a
outros órgãos, entidades e pessoas, mediante os seguintes critérios:
I – consideram-se colaboradores do Conselho Gestor as instituições que atuem direta
ou indiretamente em favor da melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente;
II – poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para
assessorar o Conselho Gestor em assuntos específicos, sem ônus para o Município;
III – poderão ser criadas Câmaras Temáticas, constituídas por entidades-membro do
Conselho Gestor e outras instituições, para promover estudos e emitir pareceres a respeito de
temas específicos.

Art. 8° As sessões Plenárias ordinárias e extraordinárias do Conselho Gestor, deverão
ter divulgação ampla e acesso garantido ao público.
Parágrafo único. As resoluções do Conselho Gestor, bem como os temas tratados em
plenário, reuniões de diretoria e comissões deverão ser amplamente divulgados, inclusive
através de publicação no órgão de imprensa oficial do Município.
CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA DO CONSELHO E DOS DIRIGENTES
Seção I
Da Estrutura
Art. 10. A estrutura do Conselho Gestor é composta dos seguintes órgãos, cujas
atribuições serão definidas no Regimento Interno:
I – Presidência;
II – Vice-Presidência;
III – Secretaria – Geral;
IV – Câmaras Temáticas.
Art. 11. O Conselho Gestor será presidido pelo chefe da unidade de conservação,
conforme determina o art. 17 do Decreto Federal n° 4.340, de 2002.
Art. 12. Os titulares dos cargos de Vice-Presidente e de Secretário Geral serão eleitos
pelos membros do Conselho para mandato de 2 (dois) anos.

Seção II
Dos Dirigentes dos Órgãos do Conselho
Art. 13. São dirigentes dos órgãos do Conselho, os titulares dos cargos respectivos da
sua estrutura, aos quais corresponde à denominação legal e regimental para os fins de
tratamento verbal ou escrito.
Parágrafo único. As competências e atribuições dos titulares dos órgãos do Conselho
serão detalhadas no Regimento Interno.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14. O Regimento Interno do Conselho Gestor será elaborado no prazo de 90
(noventa) dias contados a partir de sua instalação, e após aprovado pela maioria absoluta de
seus membros, será homologado por ato do Poder Executivo.
Art. 15. A instalação do Conselho Gestor ocorrerá com posse dos membros titulares.

Art. 16. O Conselho Gestor integra a estrutura básica do órgão gestor de meio
ambiente como sub-unidade orçamentária.
Art. 17. As despesas com a criação do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal
do Mico-Leão-Dourado correrão à conta das dotações próprias da Lei Orçamentária em vigor,
que poderão ser suplementadas.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cabo Frio, 17 de junho de 2019.

ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO
Prefeito

