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JardópoIis, 29 de setembro de 2020.  

[biIdio S.E. N. ° 248/2020. 
PROJETO DE LEI N. 0054/2020 
Mensagem n 0  054/2020 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Atraves do presents, estamos encaminhando as Vossas Exceléncias, para 
anãlise e aprovaçâo - o Projeto de Lei que "CRJ.A 0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO 
AMBIENTE F DA OUTRAS PROVIDENCIAS'. 

Cade rnunicipio deve instituir o seu Conselho Municipal de Meio Ambiente, 
não sO porque a Politica Nacional de Meio Ambiente preconiza e Os principios arnbierttais 
assirn determinarn, mas porque é, de fato, necessário que a coletividade exerça 
acompanharnento e controle social sobre os recursos ambientais nas respectivas 
localidades, bern corno possa gerir os recursos disponibilizados no Fundo Municipal de Meio 
Ambiente. 

Assirn, a presente matéria, corn a criação do Fundo Municipal do Meio 
Arnbiente, visa angariar recursos para acoes de preservação arnbiental no rnunicipio 
provenientes, por exemplo, de autuaçoes ambientais, doaçoes, entre outras fintes. 

Salientarnos, ainda, que através da Lei Municipal n° 3198/06, corn suas 
posteriores alteraçOes dadas através da Lei Municipal n.° 3716/2010, foi criado o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente, que constitui importante e imprescindIvel fOrurn consultivo e 
deliberativo acerca do que fazer, corno fazer, do acornpanharnento e avaliacão do processo 
de desenvolvirnento local; e, corn a irnplernentação do Fundo Municipal de Meio Arnbiente, a 
ser gerido pelo aludido Conselho, tambérn apresenta singular irnportância, pois, ern tese, 
garantirá que as cornpensacOes financeiras decorrentes de empreendirnentos que causarn 
irnpacto arnbiental sejarn destinadas de forma correta e transparente na reparaçâo e/ou 
reconstituição do dano arnbiental. 

Mais urna vez solicitarnos a devida e necessaria autorizaçâo desse 
legistativo, cuja propositura é subrnetida a alta consideraçao dos Nobres Edis, pedindo que 
a mesma seja apreciada e votada em SESSAO EXTRAORDINARIA, na qual fica desde 
jà, Polo presente, soticitada. 

Aproveitamos a oportunidade pare renovar a Vossa Excelencia e dernais 
nobres Vereadores, Os nossos rnais sinceropr5fstos  de estirna, consideração e apreço. 

PAULO 
Municipal 

A Sun Excelência a Senhora 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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"CRIA 0 FUNDO MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE F DA OUTRAS 
P ROVI DEN CIAS":: : ::: : : : ::: 

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE 
SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jardinopolis, deste Estado, aprovou 0 Projeto de Lei fl. °  
054/2020, de autoria do Executivo, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art, 1 1 . Fica criado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA o 
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA, como captador e aplicador 
de recursos a serem utilizados segundo as deliberaçoes do Conseiho Municipal do 
Meio Ambiente - CMMA, ao qual o OrgAo 6 vinculado. 

Art. 2°. 0 Fundo Municipal do Meio Ambiente será constituido dos seguintes recursos: 
I- DotaçAo consignada anualmente no orçamento municipal e as verbas adicionais que a Lei 

estabelecer no decurso do periodo; 
II - Transferéncias da UniAo e do Estado, e suas respectivas autarquias, empresas páblicas, 

sociedades de economia mista e fundaçOes; 
III- Produto proveniente de multas e autuaçOes relativas a legislacao ambiental vigente; 
IV- Doaçâo de contribuintes do imposto de renda ou outros incentivos fiscais; 
V- DoaçOes, auxilios, contribuiçOes, subvençoes, transferéncias, convénios, contratos, 

financiamentos e legados de entidades nacionais on estrangeiras de cooperação 
governamentais on Mo governamentais; 

VI- Produto de aplicaçOes dos recursos financeiros respeitados a legislaçAo vigente; 
VII - Renda proveniente de aplicaçOes financeiras respeitada a legislaçAo vigente; 
VII l-Pagamentos e retornos referentes a fmanciamentos, convénios e outros contratos de 

investimento, conforme a politica finaxiceira definida pelo CMMA; 
IX- Receitas oriundas de promoçOes da Secretaria Municipal De Agricultura e Meio 

Ambiente, relativas a cursos, congressos, simpósios e outras atividades congêneres; 
X- Receitas advindas de convénios, acordos e contratos firmados entre o MunicIpio e 

instituiçOes privadas e pUblicas federals, estaduais, internacionais e estrangeiras para 
repasse a entidades governamentais on Mo governamentais executoras de programas e 
projetos ambientais. 

Parágrafo Unico. A aplicaçao dos recursos de natureza financeira dependera da 
disponibilidade de ftmdos e do cumprimento de programaçAo prévia da 
SEAMA corn autorizaçào do CMMA. A 

Art.3°. Constitueni Ativos do Fundo: 

I- Disponibilidade somatória em bancos oriundos das receitas especificadas no artigo 
anterior; 

II- Direitos que porventura vier a constituir; 
III- Bens môveis e imóveis, corn on sem onus, destinados a execução dos programas e 

projetos ambientais. 
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§ 1° Anualmente se processará o inventario dos bens e direitos vinculados ao FMMA. 

§ 20  Os bens rnóveis e imOveis adquiridos corn recursos do FMMA serão incorporaclos ao 
patrirnônio do MunicIpio de JardinOpolis, sob a adrninistraçao da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente. 

Art. 4°. Constituern passivos do Fundo Municipal as obrigaçOes de qualquer natureza que 
porventura o municipio venha assumir, corn a anuência do Conseiho Municipal do 
Meio Ainbiente, para implantaçâo de pianos na area arnbiental. 

Art. 5°. Os recursos do FMMA serAo destinados a: 
I- Pianejar, desenvoiver, incentivar e contribuir para a rnanutençAo das atividades voltadas 

ao Meio Ambiente no Municfpio, inclusive sobre os programas, projetos, açôes e 
atividades a serern inseridas nas pecas de planejarnento orçarnentário; 

II- RecuperaçAo, manutençAo e ampliaçAo as infraestruturas dos Parques Municipais; 
III- Apoiar projetos de pesquisa cientIfica que visern a meihoria da qualidade de vida do 

municipio e seus municipes; 
IV- Promover e dar continuidade a programas de educaçAo ambiental formais e nAo forrnais; 
V- RecuperacAo e rnanutenção de areas verdes rnunicipais; 
VI - Criaçao, rnanutençAo e atualizaçào de urn calendário oficial de eventos como 

congressos, sirnpOsios, campanhas, seminários e quaisquer outros ligados a area do 
Meio Ambiente no Municipio; 

VII- Custear despesas de organizaçAo e divulgação de todos os rneios possfveis, em parceria 
corn a iniciativa privada e entidades sem fms lucrativos, desde que aprovadas pelo 
COMDEMA; 

VIII- Financiar micro e pequenas ernpresas, conforrne as deterrninaçoes legais; 
IX- Promover eonvênios corn entidades sem fins lucrativos, para prornoçäo dos incisos do 

art. 2°. 

Art. 6°. 0 FMMA será administrado por urn Conselho Gestor integrado per 05 (cinco) 
rnernbros eleitos dentre os integrantes do CMMA. 

Parágrafo Unico. As reeeitas descritas no artigo 2°, serào depositadas obrigatoriamente em 
conta especial a ser aberta e mantida em agéncia de estabelecimento oficial 
de eredito e movirnentada corn assinatura de dojs rnernbros do Conselho 
Gestor do FMMA, sendo urn deles o Presidente e o outro indicado dentre 
seus membros. 

Art. 7°. Integrarao o Conselho Gestor do FMMA; 
I- 0 Presidente, eseolbido pelo Prefeito Municipal, dentre os cinco membros eleitos; 
II- 0 Vice-Presidente, eleito e escolhido em assernbleia do CMMA; 
III- 02 (dois) membros do CMIvIA representantes da sociedade civil eleitos em assembleia do 

CMMA; 
IV- 01 (urn) servidor municipal corn as funçOes de Secretário, eleito ern assernbleia do 

CMMA. 

1° Os membros mencionados neste artigo, exercerão suas funçOes pelo prazo de 02 (dois) 
anos, podendo ser reconduzidos, por igual perfodo, sornente uma vez. 
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§ 2° Os membros do Conseiho Gestor do FMMA exercerAo suas funçOes de fornia 
absolutamente gratuita, sem nada auferir dos cofres municipais, quer direta ou 
indiretamente. 

Art. 8°. Compete ao Conselho Gestor do FMMA: 

I- Administrar, promover o desenvolvirnento e o cumprimento das finalidades do FMMA; 
II- Receber os adiantamentos das dotaçoes orçamentárias que ihe forem destinadas; 
III- Administrar e fiscalizar a arrecadaçào da receita e o seu controle através de conta 

bancaria; 
IV- Decidir quanto a aplicaçao dos recursos; 
V- Autorizar as despesas; 
VI - Opinar, quanto ao mérito, na aceitaçAo de doaçOes, legados, parcerias e contribuiçOes de 

qualquer natureza, que tenham destinaçAo especial ou condicional; 
VII- Opinar, quanto ao mérito, na aceitaçâo de doaçôes de bens móveis e irnOveis; 
VIII- Estabelecer os critérios para aprovacAo de projetos a serem financiados corn recursos do 

FMMA; 
IX- Eleger os projetos que serAo financiados com os recursos do FMMA; 
X- Elaborar o seu Regimento Interno. 

Art. 9°. Compete ao Presidente do FMMA: 

I- Executar os serviços administrativos do FNMA; 
II- Executar os serviços de movimentaçâo e controle dos recursos referidos no Art.2 0 ; 

III-Observando as normas legais, prestar contas ac, Chefe do Executivo. 

Art. 10. Os membros do CMMA sAo responsáveis solidários administrativa, civil e 
penalmente pelos atos praticados pelo Conselho Gestor do FMMA. 

Art. 11. Extinto o FMMA, os seus bens remanescentes serAo incorporados ao patrimônio do 
Municipio. 

Art. 12. Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicacAo, revogadas as disposiçOes em 
contrário. 

Prefeitura Municipal de 
	

setembro do 2020. 

Municipal 


