
 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA 

Gabinete do Secretário – GS 
 

Portaria n. 006, de 20 de maio de 2013 
 

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de 

inscrição e mudança no processo seletivo 

para os integrantes da Comissão 

Organizadora da IV Conferência Municipal do 

Meio Ambiente – CMMA, no âmbito da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 

Sema. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das suas atribuições 

Constitucionais e legais conferidas pela Lei n. 4.359, de 08 de fevereiro de 2013 

R E S O L V E: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1ª. Compete à Comissão Organizadora Municipal - COMU coordenar e 

organizar a IV Conferência Municipal do Meio Ambiente de Sergipe – IV CMMA.  

Art. 2º. As inscrições serão gratuitas e efetuadas até o dia 03 de junho de 

2013, endereçadas à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, localizada na rua Frei 

Luís Canolo de Noronha, 42, Ponto Novo ou enviadas ao e-mail 

conferencia.meioambiente@aracaju.se.gov.br.  

§ 1º As inscrições poderão ser realizadas no horario e local da reunião da 

COMU, que se dará no dia 03 de junho de 2013, às 08:00 horas, na sala de 

treinamento do Centro Administrativo da Prefeitura, situado à rua Frei Luís Canolo de 

Noronha, 42, Ponto Novo.  

§ 2º As inscrições serão efetivadas mediante a apresentação do formulário 

constante do Anexo I  desta Portaria, e disponível no endereço 
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www.aracaju.se.gov.br/meio_ambiente/conferencia, devidamente preenchido, 

assinado e instruído com os seguintes documentos: 

I - comprovante do tempo de funcionamento de no mínimo 2 (dois) anos da 

entidade interessada; 

II - declaração do titular da entidade interessada que expresse sua anuência 

quanto à pessoa indicada para integrar a COMU da IV CMMA, conforme modelo 

fornecido pela SEMA - CMMA constante no anexo II desta portaria e  disponível no 

endereço http://www.aracaju.se.gov.br/meio_ambiente/conferencia. 

III - cópia do documento de identidade e do CPF da pessoa indicada pela 

entidade interessada para integrar a COMU. 

§ 3º Não serão aceitas candidaturas individuais de pessoas físicas. 

Art. 3º. Integrarão a COMU todas as entidades que apresentarem a 

documentação acima até o dia da posse e reunião da COMU 

Art. 4º . Os integrantes do Poder Público serão indicados pelos titulares dos 

respectivos órgãos e entidades.   

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
 

Aracaju/SE, 20 de maio de 2013. 
 

 
 
 
 
 

EDUARDO LIMA DE MATOS 
Secretário Municipal do Meio Ambiente 
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FICHA DE INSCRIÇÃO - COMU 
 
Categoria: Sociedade civil 

 

(  ) Comunidade Acadêmica 

(  ) Povos indígenas e comunidades tradicionais e ou associação ou  grupos de catadoras de  

mangaba, laranja, ceramistas, artesões, catingueiros,  pescadores, ribeirinhos, vaqueiros etc. 

(  ) Cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis  

(  ) Organizações não governamentais  

(  ) Representantes dos Movimentos Sociais 

(  ) Representantes dos trabalhadores 

 

Categoria: Setor empresarial 

 

(  ) setor empresarial   

 

Obs: Obrigatório a escolha de 1 (uma) categoria.  

 

1 - Candidatura:  

a) Identificação da instituição candidata: 

Nome completo (pessoa jurídica) ______________________________________________ 

Representante legal: ________________________________________________________  

a) Documentos: RG: _______________________CPF:______________________________  

b) Endereço completo para correspondência: ____________________________________ 

Cidade: ___________________________________ Estado: ____CEP:__________________ 

Telefone: ( ) _____-________ Celular: ( ) _____-____________  

Endereço eletrônico: _________________________________  

(*) Em caso de candidatura de Associação Comunitária indicar:  

Nome da comunidade:_______________________________________________________ 

Localização:________________________________________________________________  

 

Declaro conhecer e concordar com o inteiro teor da portaria  

Data: _____/_____/2013  

Assinatura do autor da inscrição: _______________________________________________  
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(Usar brasão da instituição ou deixar sem brasão)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA  (modelo)  

 

 

Eu, ______________________________________________________________________, CPF 

______________________________, RG______________________________, residente no 

endereço_______________________________________________________, representante 

titular da empresa/instituição/organização da sociedade________________________ 

civil_____________________________________, CNPJ 

__________________________________________________, declaro que concordo com a 

candidatura do(a) Sr.(a) ______________________________________________ para a 

categoria _______________________________ da Comissão Organizadora Municipal de da IV 

Conferência Municipal do Meio Ambiente - COMU. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


