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DE 23 DE MAIO DE 2019. 

EMENTA: INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Prefeito do Municipio de Oros/CE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO, no 

uso de suas atribuicoas legais, faz saber que a Camara Municipal APROVA e eu 
SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI MUNICIPAL: 

Capitulo I 

Do Fundo Municipal do Meio Ambiente 

Art. 1°. Fica instituido o Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA, com o objetivo 

de implementar acoes destinadas a uma adequada qestao dos recursos naturais, 

incluindo a rnanutencao, melhoria e recuperacao da qualidade ambiental, de forma a 

garantir um desenvolvimento integrado e sustentavel e a elevacao da qualidade de 

vida da populacao local. 

Art. 2.0 - Constituirao recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente: 

I - Dotacoes orcarnentarias a ele destinadas; 

II - Creditos adicionais suplementares a ele destinados; 

Ill - Produto de multas impostas por infracao a Leqislacao Ambiental, lavradas pelo 

Municf pio ou repassadas pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente; 

IV - Produto de licencas ambientais emitidas pelo Municf pio; 

V - Doacoes de pessoas fisicas e juridicas; 

VI - Doacoes de entidades nacionais e internacionais; 

VII - Recursos oriundos de acordos, contratos, cons6rcios e convenios: 

VIII - Precos publicos cobrados por analises de projetos ambientais e/ou dados 

requeridos junto ao cadastro de informacoes ambientais do Municf pio; 

IX - Rendimentos obtidos com a aplicacao de seu pr6prio patrim6nio; 

X - lndenizacoes decorrentes de cobrancas judiciais e extrajudiciais de areas verdes, 

devidas em razao de parcelamento irregular ou clandestino do solo; 

XI - Cornpensacao financeira 
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XI I - Outras receitas eventuais. 

§ 1.0 - As receitas descritas neste artigo, serao depositadas em conta especffica do 

Fundo, mantida em lnstituicao financeira oficial, instalada no Municf pio. 

§ 2.0 
- Os recursos do fundo poderao ser aplicados no mercado de capitais, quando 

nao estiverem sendo utilizados na consecucao de suas finalidades, objetivando o 

aumento de suas receitas, cujos resultados serao revertidos a ele. 

Capitulo II 

Da Administracao do Fundo 

Art. 3.0 - Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente estabelecer as diretrizes, 

prioridades e programas de alocacao dos recursos do Fundo, em conformidade com 

a Politica Municipal do Meio Ambiente, obedecidas as diretrizes Federais e Estaduais. 

Art. 4.0 - 0 Fundo Municipal do Meio Ambiente sera administrado pela Secretaria 

responsavel pela qestao do meio ambiente no Municf pio, observadas as diretrizes 

fixadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e suas contas submetidas a 
apreciacao do Conselho e do Tribunal de Contas dos Municf pios. 

Capitulo Ill 

Da Apllcacao dos Recursos do Fundo 

Art. 5.0 - Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serao aplicados na 

execucao de projetos e atividades que visem: 

I - Custear e financiar as acoes de controle, fiscalizacao e defesa do meio ambiente, 

exercidas pelo Poder Publico Municipal; 

II - Financiar pianos, programas, projetos e acoes, governamentais ou nao- 

governamentais que visem: 

a) A protecao, recuperacao ou esti mulo ao uso sustentado dos recursos naturais no 

Municipio; 

b) 0 desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental; 

c) 0 treinamento ea capacitacao de recursos humanos para a qestao ambiental; 

d) 0 desenvolvimento de projetos de educacao e de conscientizacao ambiental; 
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e) 0 desenvolvimento e aperfeicoarnento de instrumentos de qestao, planejamento, 

adrnlnistracao e controle das acoes constantes na Polftica Municipal do Meio 

Ambiente; 

f) Outras atividades, relacionadas a preservacao e conservacao ambiental, previstas 

em resolucao do Conselho Municipal do Meio Ambiente. 

Art. 6.0 - 0 Conselho Municipal do Meio Ambiente editara resolucao estabelecendo os 

termos de referencia, os documentos obrigat6rios, a forma e os procedimentos para 

apresentacao e aprovacao de projetos a serem apoiados pelo Fundo Municipal do 

Meio Ambiente, assim como a forma, o conteudo e a periodicidade dos relat6rios 

financeiros e de atividades que deverao sera presentados pelos beneficiarios. 

Art. 7.0 - Nao poderao ser financiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, 

projetos incornpati veis com a Politica Municipal do Meio Ambiente, assim como com 

quaisquer normas e/ou criterios de preservacao e protecao ambiental, presentes nas 

Legisla96es Federal, Estadual ou Municipal vigentes. 

Capitulo IV 

Das Disposicoes Gerais e Finais 

Art. 8.0 - As disposicoes pertinentes ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, nao 

enfocadas nesta Lei, serao regulamentadas por decreto do Poder Executivo, ouvido o 

Conselho Municipal do Meio Ambiente. 

Art. 9.0 - No presente exerdcio, fica o Executivo autorizado a abrir credlto adicional 

especial, no montante necessario para atender as despesas com a execucao desta 

Lei. 

Art. 10 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, 
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