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CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA 
PROPOSIÇÃO CONAPA BF Nº 01/2014 

 
Estabelece ALTERAÇÃO no Regimento Interno do 
CONSELHO GESTOR da Área de Proteção Ambiental 
da Baleia Franca, aprovada em Plenária do dia 
28/03/2014. 

 
O CONSELHO GESTOR da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, denominada no 

texto APA BF, no uso de suas atribuições, e considerando a necessidade de estabelecer seu 
Regimento Interno, estabelece: 
 

Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno do CONSELHO da APA BF, nos termos que se 
seguem. 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 2º. O CONSELHO GESTOR da APA BF, órgão instituído pela Portaria n.º 46, de 22 de 

junho de 2006, é regido pela Lei n.º 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza – SNUC, pelo Decreto n.º 4.340, de 22 de agosto de 2002, pelo Decreto s/ 
no, de 14 de setembro de 2000, pelo presente Regimento Interno e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Único. Para os efeitos deste Regimento Interno, a palavra CONSELHO equivale à 
denominação CONSELHO GESTOR da APA BF. 
 

Art. 3º. O CONSELHO é órgão colegiado e integrante da estrutura de gestão da APA BF. 
 

Art. 4º. O CONSELHO tem sede e foro no município de Imbituba - SC, junto à unidade do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, denominado no texto ICMBio. 

 
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 5º. O CONSELHO tem como objetivo garantir a gestão participativa e integrada da 

APA BF, com ações que assegurem a proteção da diversidade biológica e cultural, o 
disciplinamento da ocupação e a sustentabilidade dos usos dos recursos naturais, além do 
gerenciamento participativo e integrado para a implantação das diretrizes das políticas nacional, 
estadual e municipais do meio ambiente e do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no 
que diz respeito à sua área de atuação, visando atender aos objetivos específicos, às metas e às 
diretrizes do seu Plano de Manejo. 
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CAPÍTULO III 
DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA 

 
Art. 6º. O CONSELHO tem por finalidade contribuir para a efetiva implantação da APA BF 

e para o cumprimento de seus objetivos, de acordo com a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, o 
decreto 4.340, de 22 de agosto de 2.002 e o Decreto s/nº, de 14 de setembro de 2.000. 
 

Art. 7º. Compete ao CONSELHO: 
I – Participar ativamente das tomadas de decisão relativas à elaboração, implementação e 

revisão do Plano de Manejo da APA BF, garantindo a co-gestão e o seu caráter participativo, 
democrático e representativo; 

II – elaborar, alterar e aprovar o seu Regimento Interno; 
III - buscar a integração da APA BF com as demais unidades de conservação e espaços 

territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno; 
IV - compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a APA 

BF; 
V - avaliar e aprovar o orçamento da APA BF e o seu relatório financeiro anual; 
VI – propor e acompanhar a aplicação dos recursos provenientes de compensação 

ambiental e de outras fontes, direcionados para a APA BF; 
VII – fomentar a captação de recursos; 
VIII – emitir parecer e outros encaminhamentos, previamente ao despacho da APA BF, 

sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto em sua área de influência, mosaico 
ou corredores ecológicos, propondo medidas necessárias ao cumprimento dos objetivos de criação 
da APA BF, subsidiado por Câmara Técnica e/ou Grupo de Trabalho específicos; 

IX – divulgar ações, projetos e informações sobre a APA BF, bem como as Proposições, 
Recomendações, Moções, Deliberações e demais manifestações do CONSELHO, para a sociedade, 
nos diversos meios de comunicação, promovendo a transparência da gestão; 

X – propor e apoiar o desenvolvimento de programas, projetos, ações e pesquisas de uso de 
tecnologias alternativas para cumprimento dos objetivos de criação da APA BF; 

XI – propor a criação de Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, deliberando sobre as 
matérias produzidas por estes; 

XII – promover a articulação entre órgãos públicos, entidades privadas com ou sem fins 
lucrativos e população local para a concretização dos planos, programas, projetos e ações que 
visem o cumprimento dos objetivos de criação da APA BF; 

XIII – propor, monitorar e implementar planos de ação a partir dos indicadores 
estabelecidos no Plano de Manejo da APA BF articulados com órgãos públicos,  entidades 
privadas com ou sem fins lucrativos e população local;  

XIV – articular apoio político e institucional visando a consolidação da APA BF; 
XV – emitir parecer sobre autorizações para licenciamentos ambientais, concedidas pela 

APA BF, de acordo com a legislação em vigor.   
XVI – opinar e acompanhar todos os planos de intervenção de empreendimentos e 

atividades na APA BF que venham de qualquer esfera do poder público ou iniciativa privada; 
XVII – apoiar a realização de ações educativas compatíveis com os objetivos da APA BF; 
XVIII - fomentar e subsidiar, quando julgar necessário, procedimentos judiciais e extra-

judiciais em defesa dos interesses da APA BF; 
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XIX – encaminhar aos órgãos públicos competentes denúncia de atividades causadoras ou 
potencialmente causadoras de impacto ambiental negativo, no interior e na área de influência da 
APA BF; 

XX – requerer, quando julgar necessário, audiências públicas, sobre assuntos de interesse no 
interior e na área de influência da APA BF; 

XXI - discutir e propor estratégias para a melhoria da gestão da APA BF. 
 

 
CAPÍTULO IV 

DOS PRINCÍPIOS 
 

Art. 8º. A Instituição Conselheira, denominada no texto CONSELHEIRA e seu 
representante, denominado no texto REPRESENTANTE devem estimular as práticas 
ambientalmente corretas, dando como exemplo as suas próprias condutas. 

Parágrafo Único. A CONSELHEIRA é representada, no CONSELHO, por um 
REPRESENTANTE titular que será substituído, por um REPRESENTANTE suplente, nas 
ausências e impedimentos do titular. 
 

Art. 9º. É vedado à CONSELHEIRA e ao seu REPRESENTANTE pronunciarem-se em nome 
do CONSELHO, em qualquer circunstância, a não ser que seja por ele autorizado, na forma deste 
Regimento Interno. 
 

Art. 10º. É vedado à CONSELHEIRA e ao seu REPRESENTANTE utilizarem-se do 
CONSELHO ou fazer qualquer referência ao mesmo, para promoção institucional e/ou pessoal, 
para fins comerciais ou para quaisquer outras finalidades senão aquelas autorizadas pelo 
CONSELHO e de acordo com este Regimento Interno. 
 

Art. 11. O nome, símbolo, logotipo, marcas, instalações, objetos móveis e imóveis e a sede 
do CONSELHO são seu patrimônio exclusivo e não poderão ser utilizados para quaisquer 
finalidades alheias a seus objetivos. 
 

Art. 12. A CONSELHEIRA e seu REPRESENTANTE devem agir, nas instâncias do 
CONSELHO e na sua rede de comunicação, com lisura, respeito e ética. 

 
 

CAPÍTULO V 
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

 
Art. 13. A primeira composição do CONSELHO, foi empossada na data de 04/12/2005, e 

instituída pela Portaria nº 48, de 22 de junho de 2006. 
 

Art. 14. O CONSELHO dispõe de 42 (quarenta e duas) vagas a serem preenchidas através 
de processo eleitoral, previsto neste regimento, sendo as vagas distribuídas de forma igualitária 
entre os três setores que compõe o CONSELHO, o Governamental, o não Governamental de 
caráter ambiental e os Usuários dos recursos naturais. 

§ 1º.  A APA da Baleia Franca, por força do artigo 15º, parágrafo 5º do SNUC, terá vaga 
cativa no conselho, não interferindo nas vagas previstas no caput deste artigo.  
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§ 2º. Em caso de não preenchimento de vagas, de desligamento ou de exclusão, o 
CONSELHO funcionará plenamente, com a composição mínima de até 21 (vinte e uma) 
CONSELHEIRAS, até o fim de cada mandato, mesmo não mantida a paridade entre os 03 (três) 
setores. 

§ 3º. Em caso da composição do CONSELHO ficar inferior a 21 (vinte e uma) 
CONSELHEIRAS, serão escolhidas, pela PLENÁRIA, CONSELHEIRAS, de forma igualitária entre 
os setores, para que a composição mínima seja mantida até o final do mandato, mesmo que a 
paridade entre os três setores, não seja mantida ou recuperada. 

I – Somente participará desta escolha aquela Instituição que atenda os critérios que foram 
utilizados para o cadastramento dos postulantes na última eleição de composição do CONSELHO. 

II – Não participará desta escolha o setor que tiver com seu número de CONSELHEIRAS 
completo (14). 

§ 4º. A eleição destas CONSELHEIRAS seguirá os critérios adotados na última eleição de 
composição do CONSELHO. 
 

Art. 15. Fica instituída a condição de CONSELHEIRO Honorário, com as mesmas 
competências das CONSELHEIRAS, exceto votar e ser votado. 
Parágrafo Único. A aprovação dos nomes dos CONSELHEIROS Honorários, dar-se-á somente 
quando houver consenso ou maioria qualificada na PLENÁRIA. 
 

Seção I 
Do desligamento de CONSELHEIRA 

 
Art. 16. A ausência a 3 (três) PLENÁRIAS consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas, no 

decorrer de um mandato, implicará no desligamento automático da CONSELHEIRA.  
Parágrafo Único. As ausências, bem como o desligamento, serão comunicados à CONSELHEIRA 
pelo Secretário Executivo do CONSELHO. 
 

Art. 17. Ocorrendo o desligamento automático da CONSELHEIRA e havendo interesse da 
mesma em reintegrar-se ao CONSELHO, a CONSELHEIRA desligada deverá apresentar 
requerimento fundamentado, que será analisado pelo Comitê Executivo e submetido à decisão da 
PLENÁRIA. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DA ESTRUTURA 

 
Art. 18. O CONSELHO é composto por: 

I - PLENÁRIA; 
II - Presidência; 
III - Comitê Executivo; 
IV - Câmaras Técnicas; 
V - Grupos de Trabalho. 
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Seção I 
Da PLENÁRIA 

 
Art. 19. A PLENÁRIA é a instância superior do CONSELHO, sendo constituída pelas 

CONSELHEIRAS eleitas e arroladas na Portaria de designação.  
 

Art. 20. Compete às CONSELHEIRAS  
I - comparecer às reuniões do CONSELHO; 
II – orientar e acompanhar o desenvolvimento de planos, programas, projetos e atividades 

ligadas ao CONSELHO, de forma a harmonizar e compatibilizar suas ações; 
III - debater e votar as matérias em discussão, emitindo relatórios e proposições; 
IV - requerer informações, providências e esclarecimentos ao Comitê Executivo; 
V - pedir vistas a processos e documentos pertinentes à APA BF; 
VI – propor e aprovar a criação, a extinção, e integrar as Câmaras Técnicas e Grupos de 

Trabalhos; 
VII - propor ações, temas e assuntos para discussão no CONSELHO; 
VIII – propor a alteração deste Regimento Interno; 
IX - zelar pela ética do CONSELHO; 
X – votar e ser votado para os cargos previstos neste regimento; 
XI – requerer a realização de audiências públicas; 
XII – realizar ações e tomar providências cabíveis para implementar e operacionalizar as 

ações definidas nas reuniões do CONSELHO; 
XIII – aprovar a indicação, através de ato formal, de cidadãos ou representantes de 

instituições para participar das reuniões do CONSELHO, dos Grupos de Trabalho e das Câmaras 
Técnicas; 

XIV – solicitar, formalmente, ao Comitê Executivo, a convocação de reuniões 
extraordinárias, justificando seu pedido; 

XV – solicitar destaque nas atas, de seus votos, sempre que pertinente, sobre matérias 
apreciadas; 

XVI – solicitar verificação de quórum; 
XVII – propor questões de ordem e esclarecimento; 
XVIII – sugerir pontos de pauta da PLENÁRIA. 
 

Seção II 
Da Presidência 

 
Art. 21. O CONSELHO será presidido pela Chefia da APA BF. 

Parágrafo Único. Na ausência do titular, as suas funções ficarão a cargo da Chefia Substituta. 
 

Art. 22. Compete à Presidência do CONSELHO: 
I - presidir as PLENÁRIAS;  
II – designar os membros do CONSELHO, de acordo com as normas e com esse Regimento 

Interno; 
III – convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da PLENÁRIA, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias; 
IV – homologar as decisões do CONSELHO; 
V – representar o CONSELHO em juízo ou fora dele;  
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VI – delegar atribuições de sua competência; 
VII – fornecer informações necessárias ao adequado funcionamento do CONSELHO; 
VIII – votar, em caso de empate, em qualquer decisão da PLENÁRIA; 
IX – apresentar para apreciação da PLENÁRIA o relatório anual de atividades da APA BF; 
X – encaminhar ao ICMBio exposições de motivos e informações sobre as propostas e 

atividades de competência do CONSELHO; 
XI – zelar pelo cumprimento das disposições deste Regimento Interno; 
XII – encaminhar aos órgãos competentes e divulgar à sociedade as Proposições, 

Recomendações, Moções e Deliberações e demais comunicados do CONSELHO, com prazo 
determinado em ata. 

Parágrafo Único. As decisões tomadas em caráter urgente, de acordo com a sua competência, 
devem ser imediatamente comunicadas às CONSELHEIRAS, submetendo-as à homologação da 
próxima PLENÁRIA. 
 

Seção III 
Do Comitê Executivo  

 
Art. 23. O Comitê Executivo é o órgão de administração do CONSELHO. 
§ 1º. O Comitê Executivo será constituído por uma equipe de 3 (três)  CONSELHEIRAS, 

sendo uma de cada um dos três segmentos, e pela Presidência. 
§ 2º. O Comitê Executivo poderá estabelecer parcerias de forma a facilitar o exercício de 

suas funções. 
§ 3º. As decisões internas do Comitê Executivo serão tomadas sempre que possível por 

consenso; quando não alcançado o consenso a decisão será pela maioria simples de seus membros 
e em caso de empate, o voto de desempate será do Secretario Executivo.  

§ 4º. Todas as decisões do Comitê Executivo deverão ser referendadas pela PLENÁRIA. 
 

Art. 24. Os serviços do Comitê Executivo serão desenvolvidos sob orientação do Secretário 
Executivo, contando com o apoio técnico, operacional e administrativo do escritório sede da APA 
BF.  
 

Art. 25. Compete ao Comitê Executivo: 
I – dirigir os trabalhos do CONSELHO; 
II – preparar, com as sugestões das CONSELHEIRAS, as pautas das reuniões e garantir que 

sejam enviadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, anexando todo e qualquer 
documento que possam subsidiar as discussões.  

III – designar relatores e requisitar serviços das CONSELHEIRAS; 
IV – propor à PLENÁRIA a instituição e extinção de Câmaras Técnicas e Grupos de 

Trabalho; 
V – auxiliar na convocação das PLENÁRIAS;  
VI – qualificar o cadastro dos órgãos e entidades locais e regionais, e das CONSELHEIRAS; 
VII – manter atualizada a lista de presença das CONSELHEIRAS e informá-las 

sistematicamente, mediante oficio, sua situação junto ao CONSELHO. 
Parágrafo Único. As decisões tomadas em caráter urgente, de acordo com a sua competência, 

devem ser imediatamente comunicadas às CONSELHEIRAS, e submetidas à homologação da 
próxima PLENÁRIA. 
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Art. 26. É de responsabilidade do Secretário Executivo: 
I – o suporte ao CONSELHO para suas atividades; 
II – o apoio logístico e elaboração das atas das reuniões do CONSELHO; 
III – o apoio e/ou supervisão dos trabalhos dos Grupos de Trabalho e Câmaras Técnicas; 
IV - manter a Presidência informada dos prazos de análise e complementação das 

atividades dos Grupos de Trabalho e das Câmaras Técnicas constituídas. 
 

Seção IV 
Das Câmaras Técnicas 

 
Art. 27. As Câmaras Técnicas são instâncias encarregadas de desenvolver, examinar e 

relatar à PLENÁRIA as matérias de sua competência.   
ParágrafoÚnico. As Câmaras Técnicas de que trata este artigo terão as seguintes 

denominações:  
I – Conservação da Baleia Franca; 
II – Gestão da Biodiversidade; 
III – Gestão Territorial; 
IV – Proteção e Monitoramento; 
V – Atividades Econômicas Sustentáveis; 

 
Art. 28. Cada uma das Câmaras Técnicas será constituída por no mínimo 03 (três) e no 

máximo 07 (sete) CONSELHEIRAS, através de seu REPRESENTANTE titular ou suplente, 
definidos em PLENÁRIA, com direito à voz e voto. 

§ 1º. Cada CONSELHEIRA, de cada uma das Câmaras Técnicas poderá indicar 
formalmente ao Comitê Executivo, participantes para as Câmaras Técnicas, das quais faça parte, 
com direito à voz e sem direito a voto. 

§ 2o. Cada CONSELHEIRA só poderá ter um REPRESENTANTE, titular ou suplente, em 
cada uma das Câmaras Técnicas. 

§ 3º. Cada REPRESENTANTE, titular ou suplente, de cada CONSELHEIRA somente poderá 
participar, simultaneamente, de até duas Câmaras Técnicas, respeitado o princípio de que cada 
segmento deverá estar representado em todas as Câmaras Técnicas.  

§ 4º. O Comitê Executivo requisitará à APA BF a indicação de profissionais de seu quadro 
e/ou do ICMBio, para dar suporte aos trabalhos das Câmaras Técnicas, com direito à voz e sem 
direito à voto.  
 

Art. 29. As Câmaras Técnicas serão coordenadas por um Coordenador, e na ausência deste, 
por um substituto, ambos REPRESENTANTE de CONSELHEIRA e eleitos na primeira reunião 
ordinária da respectiva Câmara Técnica, por maioria simples dos votos de seus integrantes 
presentes.  

§ 1º. Na primeira reunião ordinária das Câmaras Técnicas, os trabalhos serão conduzidos 
pelo representante do Comitê Executivo, até a eleição do seu Coordenador e do seu substituto.  

§ 2º. Os Coordenadores das Câmaras Técnicas e seus substitutos terão mandato de dois 
anos, desde que não ultrapasse período de gestão vigente, permitida a recondução, que será 
aprovada por maioria simples dos votos dos integrantes de cada uma das Câmaras Técnicas 
presentes.  

§ 3º. Em caso de vacância permanente da coordenadoria e/ou de seu substituto será 
realizada nova eleição, em conformidade com o que for pertinente, disposto no caput deste artigo.  
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Art. 30. O processo deliberativo da Câmara Técnica deverá ser suspenso se, a qualquer 

tempo, não se verificar a presença de, no mínimo, metade mais um das CONSELHEIRAS que o 
compõem.  

§ 1º. As decisões das Câmaras Técnicas serão tomadas por votação da maioria simples das 
CONSELHEIRAS presentes, cabendo ao seu Coordenador, também o voto de qualidade.  

§ 2º. Os Coordenadores das Câmaras Técnicas designarão, entre as CONSELHEIRAS 
participantes, relator para as reuniões e matérias que serão objeto de discussão e deliberação nas 
mesmas. 
 

Art. 31. As matérias serão levadas à discussão e deliberação das Câmaras Técnicas com base 
em parecer escrito e fundamentado dos relatores, ouvidos os órgãos técnicos do ICMBio, no que 
couber.  
 

Art. 32. A ausência de CONSELHEIRAS participantes das Câmaras Técnicas por três 
reuniões consecutivas, a qualquer tempo, ou quatro alternadas, no período de um ano, implicará 
na sua exclusão da respectiva Câmara.  

§ 1º. A substituição da CONSELHEIRA excluída, na hipótese prevista no caput deste artigo, 
será proposta pelas Câmaras Técnicas, à PLENÁRIA, respeitado o mesmo segmento de origem da 
CONSELHEIRA excluída.  

§ 2º. A segunda ausência da CONSELHEIRA deverá ser a ela comunicada pelo Comitê 
Executivo, alertando-a das penalidades regimentais. 
 

Art. 33. As reuniões das Câmaras Técnicas serão públicas e convocadas por seu 
Coordenador, de comum acordo com o Comitê Executivo, com a antecipação mínima de cinco 
dias úteis.  

Parágrafo único. As reuniões das diferentes Câmaras Técnicas devem ser realizadas 
preferencialmente em datas não coincidentes.  
 

Art. 34. As reuniões das Câmaras Técnicas serão registradas de forma sumária em ata 
própria e assinadas pelo relator da reunião e pelo respectivo Coordenador.  
 

Seção IV.1 
Das Competências das Câmaras Técnicas 

 
Art. 35. Às Câmaras Técnicas compete:  
I – propor ao Comitê Executivo itens para a pauta de suas reuniões;  
II – elaborar, discutir, aprovar e encaminhar à PLENÁRIA propostas de diretrizes e normas 

técnicas para a conservação, proteção e controle ambiental e o uso sustentável dos recursos 
ambientais, observada a legislação pertinente;  

III - decidir e emitir parecer sobre consulta que lhe for encaminhada por meio do Comitê 
Executivo; 

IV - relatar e submeter à aprovação da PLENÁRIA, assuntos a elas pertinentes;  
V - solicitar ao Comitê Executivo a participação de especialistas da APA BF e/ou do 

ICMBio em suas reuniões;  
VI - indicar os coordenadores, relatores e os membros dos seus Grupos de Trabalho; e  
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VII - solicitar ao Comitê Executivo reunião conjunta com qualquer outra câmara, antes de 
emitir parecer sobre o mérito de proposta de alta relevância e complexidade.  
 

Art. 36. O pedido de vista de matérias no âmbito das Câmaras Técnicas poderá ser 
concedido mediante aprovação pela maioria simples das CONSELHEIRAS participantes 
presentes, devendo retornar, obrigatoriamente, na reunião subseqüente, acompanhada de parecer 
escrito.  
 

Seção V 
Dos Grupos de Trabalho 

 
Art. 37. As Câmaras Técnicas poderão criar, mediante entendimento com o Comitê 

Executivo, Grupos de Trabalho para analisar, estudar e apresentar propostas sobre matérias de 
sua competência.  

§ 1º. A criação de um Grupo de Trabalho deverá ser precedida pela apresentação de 
justificativa técnica, pela Câmara Técnica proponente, ao Comitê Executivo.  

§ 2º. A PLENÁRIA, a Presidência e o Comitê Executivo poderão, para esclarecimento de 
uma determinada matéria, criar Grupo de Trabalho em caráter excepcional, cujo assunto a ser 
tratado não se reporte à qualquer das Câmaras Técnicas. 

§ 3º. Os Grupos de Trabalho terão caráter temporário e estabelecerão, em sua primeira 
reunião, o cronograma e a data de encerramento dos seus trabalhos, que obedecerão ao prazo 
máximo de seis meses, podendo ser prorrogados por igual período, a critério da instância que o 
criou, mediante justificativa de seu coordenador e apresentação dos avanços obtidos. 

§ 4º. O Grupo de Trabalho terá prazo de 3 (três) meses para a sua instalação e o prazo para 
conclusão dos trabalhos será contabilizado a partir da data da primeira reunião.  

§ 5º. Os encaminhamentos dos Grupos de Trabalho serão tomados por votação da maioria 
simples dos presentes, cabendo ao seu Coordenador também o voto de qualidade. 

§ 6º. Ao apresentar os encaminhamentos à PLENÁRIA o Grupo de Trabalho deve relatar 
todas as posições debatidas que embasaram a decisão. 
 

Art. 38. O coordenador e o relator de Grupo de Trabalho, vinculado à uma Câmara Técnica, 
serão escolhidos por ela, ou no caso de Grupos de Trabalho criados de acordo com o Parágrafo 2o 
do Artigo 37, o coordenador e o relator serão escolhidos pela instância que o criou.  
 

Art. 39. Os Grupos de Trabalho serão integrados por CONSELHEIRAS, bem como por 
pessoas ou instituições com conhecimento técnico ou popular sobre a matéria da competência do 
Grupo de Trabalho, com direito a voz e voto. 

Parágrafo único. Os Grupos de Trabalho reunir-se-ão em sessão pública, garantida a 
participação de convidados e demais membros da sociedade interessados na discussão, sem 
direito a voto.  
 

Seção VI 
Das PLENÁRIAS 

 
Art. 40. A PLENÁRIA do CONSELHO reunir-se-á: 
I - ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano civil, em data, local e hora fixados e 

comunicados com antecedência de pelo menos 15 (quinze) dias; 
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II - extraordinariamente, por iniciativa da Presidência ou da maioria simples das 
CONSELHEIRAS (50% + um), mediante exposição de motivos, convocada com antecedência de no 
mínimo 15 (quinze) dias e no máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da 
solicitação. 
 

Art. 41. A PLENÁRIA reunir-se-á em sessão pública, com pauta preestabelecida no ato da 
convocação e realizada em local de fácil acesso. 

§ 1º. As PLENÁRIAS terão inicio, respeitando o número de CONSELHEIRAS presentes, de 
acordo com a seguinte ordem de abertura, com intervalo de 15 (quinze) minutos entre as mesmas: 

I - em primeira convocação, com presença de pelo menos metade mais uma das 
CONSELHEIRAS; 

II - em segunda convocação, com presença de pelo menos um terço das CONSELHEIRAS. 
§ 2º. As decisões da PLENÁRIA serão tomadas sempre que possível por consenso ou por 

maioria simples dos votos das CONSELHEIRAS presentes. 
§ 3º. As votações serão abertas e, quando necessárias, nominais. 

 
Art. 42. As PLENÁRIAS terão sua pauta preparada pelo Comitê Executivo, da qual constará 

necessariamente: 
I - abertura da sessão e aprovação da ata da reunião anterior; 
II - leitura do expediente, das comunicações da ordem do dia e aprovação da agenda do dia; 
III - apresentação, discussão e encaminhamento dos assuntos da pauta; 
IV - encerramento. 
Parágrafo único. Extraordinariamente, novos assuntos poderão ser incluídos na pauta desde 

que relacionados a fatos ocorridos após divulgação da  mesma, divulgados às CONSELHEIRAS 
quando de sua ocorrência e aprovado por maioria qualificada da PLENÁRIA. 
 

Art. 43. O direito de voz é de exclusividade das CONSELHEIRAS, através de seus 
REPRESENTANTES titulares ou suplentes, exceto em relação aos palestrantes, debatedores, 
mediadores convidados, participantes de Grupos de Trabalho ou Câmaras Técnicas, escolhidos 
pelos Coordenadores e de técnicos do ICMBio e da APA BF, autorizados pela PLENÁRIA, sendo 
garantida a possibilidade de interferência do público presente, através da interlocução de uma 
CONSELHEIRA da PLENÁRIA. 
 

Art. 44. Os assuntos a serem submetidos à apreciação da PLENÁRIA, em conformidade 
com o estabelecido neste Regimento Interno, poderão ser apresentados por qualquer uma das 
CONSELHEIRAS, por escrito, ao Comitê Executivo, com antecedência mínima de 16 (dezesseis) 
dias da reunião. 

Parágrafo único. As CONSELHEIRAS que desejarem submeter “Moções” ao referendo da 
PLENÁRIA deverão entregá-la por escrito ao Comitê Executivo, com 16 (dezesseis) dias de 
antecedência da data de realização da reunião, para fins de inclusão na pauta e remessa às 
CONSELHEIRAS. 
 

Art. 45. Os pareceres e respectivos resumos das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, a 
serem apresentados durante as PLENÁRIAS, deverão ser elaborados por escrito e entregues ao 
Comitê Executivo, com 16 (dezesseis) dias de antecedência da data de realização da reunião, para 
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fins de inclusão na pauta e remessa às CONSELHEIRAS, salvo exceções justificadas e admitidas 
pelo Comitê Executivo. 

Parágrafo único. Durante a exposição dos assuntos contidos nos pareceres das Câmaras 
Técnicas ou Grupos de Trabalho, não serão permitidos apartes. O tempo máximo de exposição é 
de 15 (quinze) minutos e esta deverá ser feita em linguagem acessível e de fácil entendimento a 
todos os presentes nas PLENÁRIAS. 
 

Art. 46. A votação dos assuntos contidos na pauta será precedida por discussões até que o 
assunto esteja suficientemente esclarecido, sendo facultado às CONSELHEIRAS fazer uso da 
palavra. 

 
Art. 47. As proposições da PLENÁRIA serão consubstanciadas em Recomendações 

assinadas pela Presidência e Secretaria Executiva. 
 

Art. 48. As atas deverão ser redigidas de forma clara e assinadas pelas CONSELHEIRAS 
que participaram da reunião que as originaram. 
 

Art. 49. Os assuntos não apreciados por insuficiência de tempo, ficam automaticamente 
constando como prioridade da pauta da reunião seguinte. 
 

Seção VII 
Do processo eletivo e posse da CONSELHEIRAS 

 
Art. 50. Com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término dos mandatos do 

CONSELHO, a chefia da APA BF, por meio do Comitê Executivo do CONSELHO, fará publicar os 
editais de  ELEIÇÕES para as 42 vagas do CONSELHO, onde os segmentos Governamental, 
Organizações não governamentais de caráter ambiental e Usuários de recursos,  terão iguais vagas 
à preencher. 

§ 1º. Para conduzir o processo eletivo, a PLENÁRIA constituirá um Comitê Eleitoral 
composto por um representante de cada setor, pela Secretaria Executiva e pela Presidência do 
CONSELHO.  

§ 2º. São condições de elegibilidade das postulantes ao CONSELHO, exceto o setor 
governamental: 

I – ter dois anos de criação legal da Instituição; 
II – ter em seus Estatutos indicação clara do processo de renovação da Diretoria; 
III – ter Diretoria em exercício legal do seu mandato; 
IV – ter registro no CNPJ; 
V - ter seus Estatutos registrados; 
VI – ter a Ata da última eleição registrada; 
VII – ter atuação comprovada no território da APA da Baleia Franca, no caso da instituição 

possuir sede fora da área da APA. 
§ 3º. O edital de convocação  divulgará as regras do processo de eleição, prazos para 

cadastramento e condições de participação das instituições postulantes. 
§ 4º. Poderão candidatar-se às eleições do CONSELHO as instituições que o integram e as 

novas, que não fazem parte deste.  
§ 5º. Cada instituição, considerados os seus objetivos legais ou estatutários, somente poderá 

participar e cadastrar-se em apenas um dos setores integrantes do CONSELHO. 
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§ 6°. A eleição de cada uma das instituições para fins do disposto no presente artigo, far-se-
á pelo consenso ou voto da maioria das entidades do mesmo segmento da instituição candidata.  

§ 7º. A renovação do CONSELHO garantirá, sempre que possível, a paridade entre os três 
setores que o integram, respeitando-se a composição máxima de 42 (quarenta e duas) e mínima de 
21 (vinte e uma) CONSELHEIRAS; cada segmento não poderá ter mais que 14 (quatorze) 
CONSELHEIRAS. 
 

Art. 51. As CONSELHEIRAS eleitas deverão indicar seus REPRESENTANTES, titular e 
suplente, através de ofício, no prazo legal estipulado no edital. 

§ 1°. Eventual alteração na representação da CONSELHEIRA, deve ser indicada através de 
ofício, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da próxima PLENARIA. 

§ 2°. Cada REPRESENTANTE titular ou suplente apenas poderá representar uma 
CONSELHEIRA. 
 
  Art. 52. Cada mandato da CONSELHEIRA é de 02 (dois) anos, não remunerado e 
considerado atividade de relevante interesse público. 
 

Seção VIII 
Da eleição do Comitê Executivo 

 
Art. 53. Cada um dos 3 (três) membros do Comitê Executivo será eleito pelo seu respectivo 

setor no CONSELHO. 
Parágrafo único. Após a escolha dos membros do Comitê Executivo, caberá à PLENARIA 

escolher entre os três eleitos o Secretario Executivo. 
  
Art. 54. Em caso de substituição de algum membro do Comitê Executivo, o segmento do 

substituído elegerá novo representante. 
Parágrafo único.  Em caso de substituição do Secretário Executivo, após a eleição de novo 

representante pelo seu segmento, haverá nova escolha pela PLENARIA do Secretário Executivo. 
 
Art. 55. Os membros do Comitê Executivo terão mandato de 02 (dois) anos e poderão ser 

substituídos a qualquer momento por decisão da PLENÁRIA.  
 
Art.56. As eleições e posse do Comitê Executivo dar-se-ão a cada 1ª PLENÁRIA após 

processo eletivo do CONSELHO, concomitante à posse das CONSELHEIRAS. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DA AVALIAÇÃO CONTÍNUA 

 
Art. 57. Será de responsabilidade do Comitê Executivo e da Presidência, conjuntamente, a 

avaliação e o monitoramento do cumprimento das decisões e diretrizes emanadas de todas as 
estruturas do CONSELHO, informando anualmente à PLENÁRIA, por meio de relatório. 
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CAPITULO VIII  
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 
Art. 58. O conhecimento de infração a normas previstas neste Regimento Interno, por 

CONSELHEIRA, deverá ser levado à Presidência, que submeterá o caso à PLENÁRIA. 
 

Art. 59. Apresentada denúncia e decidindo a PLENÁRIA que esta deve ser apurada, de 
imediato será escolhido pela mesma, uma Comissão de Ética, constituída por 3 (três) 
CONSELHEIRAS, uma representante de cada segmento do CONSELHO, sendo um presidente e 
um relator, que terá o prazo de 2 (dois ) meses, para apuração dos fatos. 
 

Art. 60. A Comissão de Ética notificará o denunciado por escrito, sendo assegurado ao 
mesmo a possibilidade de ampla defesa, apresentação de contestação e provas. 
 

Art. 61. Encerrada a instrução, a Comissão de Ética apresentará relatório à PLENÁRIA, que 
decidirá se procedente a denúncia. Em caso negativo o processo será arquivado; em caso 
afirmativo, o infrator deverá ser punido conforme estabelecido abaixo.  
 

Art. 62. A decisão será registrada em ata própria, que fará parte do processo, juntamente 
com os documentos e relatório da Comissão de Ética.  

 
Art. 63. Ao infrator serão aplicadas as seguintes penalidades: 
I – Advertência: repreensão por escrito, a ser aplicada nos casos de infração que não ficar 

comprovada a intenção dolosa do infrator; 
II – Suspensão: perda temporária da condição de CONSELHEIRA, pelo período mínimo de 

3 (três) e máximo de  6 (seis) meses, extinguindo-se com o fim de seu mandato, sendo imputável 
ao advertido reincidente ou quando houver infração aos artigos 9º e 11; 

III – Exclusão: a exclusão de CONSELHEIRA, dar-se-á quando houver infração aos artigos 
10 e 12, ou tratar-se de suspenso reincidente. 

§ 1°. À CONSELHEIRA e aos seus REPRESENTANTES titular e suplente, aplicar-se-ão as 
penalidades deste Artigo. 

§ 2°. As penalidades de advertência e suspensão não impedem a reeleição da 
CONSELHEIRA nem a representatividade de seus REPRESENTANTES. 

§ 3°. A penalidade de exclusão terá validade de 2 (dois) mandatos do CONSELHO, além 
daquele no qual se deu a aplicação da pena, tanto para a CONSELHEIRA como, pessoalmente, 
para cada um dos REPRESENTANTES titular ou suplente envolvidos. 

 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 64. O Regimento Interno do CONSELHO poderá ser alterado mediante proposta de 

CONSELHEIRAS. 
§ 1º. As propostas de alteração do Regimento Interno deverão ser elaboradas por escrito, 

subscritas por um terço das CONSELHEIRAS e entregues à Presidência, que as encaminhará para 
votação em PLENÁRIA. 
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§ 2º. Proposta de alteração do Regimento Interno poderá, também, ser elaborada por Grupo 
de Trabalho designado pela PLENÁRIA e entregue à Presidência, que a encaminhará para votação 
em PLENÁRIA. 

§ 3º. A aprovação das alterações a que se refere este artigo dar-se-á por no mínimo dois 
terços das CONSELHEIRAS. 
 

Art. 65. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, ouvido o Comitê Executivo. 
 

Art. 66. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação em PLENÁRIA. 
 
 
 

Imbituba, 28 de março de 2014. 
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