
ERRATA N°01/2019

REGULAMENTO DO ÍNDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE -
IQM 2019

ONDE SE LÊ:

6.  DA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS

6.1 O município poderá recorrer do resultado da avaliação no prazo de até 10 (dez) dias
corridos a partir da data de divulgação oficial, protocolando o pedido na SEMA, através do
Formulário  de  Requerimento  de  Revisão  disponibilizado  no  site  da  SEMA
(www.sema.ce.gov.br), ANEXO II.

6.2 A Comissão Técnica Revisora emitirá parecer sobre o recurso em até  08 (oito) dias
corridos,  a  contar da data de recebimento do Formulário  de Revisão no protocolo da
SEMA.  Após esse pronunciamento, não caberá ao município qualquer outro recurso.

LEIA-SE:

6.  DA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS

6.1  O município  poderá  recorrer  do  resultado da avaliação no prazo estabelecido  no
Cronograma IQM 2019 (Anexo I), protocolando o pedido na SEMA, através do Formulário
de  Requerimento  de  Revisão  disponibilizado  no  site  da  SEMA (www.sema.ce.gov.br),
ANEXO II.

6.2 A Comissão Técnica Revisora emitirá parecer sobre o recurso no prazo estabelecido
no Cronograma IQM 2019 (Anexo I), com o recebimento do Formulário de Revisão no
protocolo da SEMA.  Após esse pronunciamento, não caberá ao município qualquer outro
recurso.



ONDE SE LÊ:

ANEXO I

CRONOGRAMA IQM 2019

DATA ATIVIDADE

31 de janeiro Divulgação dos formulários de Coleta de Dados e do 
Regulamento do IQM 2019

10 de maio a 10 de junho Cadastro dos municípios, preenchimento do Fomulário 
de Coleta de Dados e envio de documentação 
comprobatória

11 de junho Divulgação do cronograma de visita técnica in loco

12 de junho a 22 de junho Visita técnica in loco

10 de julho Divulgação dos resultados

11 de julho Início do período para apresentação de recursos do 
município quanto ao resultado

18 de julho Encerramento do período de recursos do município

25 de julho Resultado da avaliação de recursos apresentados

31 de julho Publicação do resultado final no site da Sema e envio 
ao IPECE

LEIA-SE:

ANEXO I

CRONOGRAMA IQM 2019

DATA ATIVIDADE

31 de janeiro Divulgação dos formulários de Coleta de Dados e do 
Regulamento do IQM 2019

10 de maio a 8 de julho Cadastro dos municípios, preenchimento do Fomulário 
de Coleta de Dados e envio de documentação 
comprobatória

10 de julho Divulgação dos resultados dos municípios

11 de julho Início do período para apresentação de recursos do 
município quanto ao resultado

18 de julho Encerramento do período de recursos do município

25 de julho Resultado da avaliação de recursos apresentados

31 de julho Publicação do resultado final no site da Sema e envio 
ao IPECE
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