
Prefeitura 9vlunicipa[de Çuzo{àndia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE sAo PAULO 

Lei N.o 1580, de 18 de janeiro de 2012. 

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Capítulo I 

Da Natureza e Finalidades 


Artigo 10 - Fica criado o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, com a 
finalidade assegurar, no âmbito do município de Guzolândia, recursos fmanceiros necessários 
ao desenvolvimento de ações da política de meio ambiente, que visem ao uso racional dos 
recursos naturais, à melhoria da qualidade do meio ambiente, à prevenção de danos 
ambientais e à promoção da educação ambiental. 

§ 1°: Fundo Municipal de Meio Ambiente possui natureza contábil e financeira, 
é vinculado ao Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e terá gestão 
financeira compartilhada com o Conselho Municipal do Meio Ambiente. 

§ 2°: O órgão ao qual está vinculado o Fundo fornecerá os recursos humanos e 
materiais necessários à consecução dos seus objetivos. 

Capítulo n 
Da Administração 

Artigo r - O Fundo Municipal do Meio Ambiente será administrado pelo 
Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em articulação com o Conselho 
Municipal de Meio Ambiente - COMMA, tendo como Gestor do Diretor do Departamento, 
que terá as seguintes atribuições: 

• Elaborar a proposta orçamentária do Fundo, submetendo-a à apreciação do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente, antes de seu encaminhamento às autoridades 
competentes, época e forma determinadas em Lei ou regulamento; 

• Organizar o plano anual de trabalho e cronograma de execução fisico
finaceiro, de acordo com os critérios e prioridades definidas pelo COMMA; 

• Celebrar convênios, acordos ou contratos, observada a legislação pertinente, 
com entidades públicas ou privadas, visando à execução das atividades custeadas com 
recursos do Fundo; 

• Ordenar despesas com recursos do Fundo, respeitada a legislação pertinente; 
• Outras atribuições que lhe sejam pertinentes, na qualidade de gestão do 

Fundo e de acordo com a legislação específica; 
• Prestar contas dos recursos do Fundo aos órgãos competentes. 
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Artigo 3° - A execução dos recursos do Fundo será aprovada pelo Conselho 
Municipal de Meio Ambiente - COMMA, que terá competência para: 

I. Definir os critérios e prioridades para aplicação os recursos do Fundo; 

lI. Fiscalizar a aplicação dos recursos; 

ITI. Outras atribuições que lhe forem pertinentes na forma da legislação 


ambiental. 

Capítulo lU 
Dos Recursos 

Artigo 4° - Constituirão recursos do FMMA aqueles a ele destinados 
provenientes de: 

I - dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas; 
TI - taxas e tarifas previstas em lei; 
ITI - créditos adicionais suplementares a ele destinados; 
IV - produtos de multas impostos por infração á legislação ambiental; 
V - produtos de taxas, preços públicos ou reembolso de despesas relativas a 

licenças ambientais emitidas pelo município; 
VI transferências de recursos da União ou do Estado; 
VII - contribuições, subvenções e auxílios da União, de Estados e de 

Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas publicas, sociedade de economia mista 
e Fundações; 

VTII- doações de pessoas físicas e jurídicas; 
IX doação de entidades nacionais ou internacionais; 
X - recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios celebrados 

entre o Município e instituições públicas ou privadas, cuja execução seja de competência do 
órgão ambiental municipal; 

XI - preços públicos cobrados pela prestação de serviços ambientais, pela 
analise de projetos ambientais e pela prestação de informações ou pareceres sobre matéria 

.'-.- ambiental; 
XII - reembolsos por serviços prestados, por treinamentos ou cursos de 

capacitação e pela venda de produtos, sempre relacionados à sua finalidade principal; 
XIII - rendimentos obtidos com aplicação do seu próprio patrimônio; 
XIV - indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais 

motivada pelo parcelamento irregular ou clandestino ou ocupação indevida do solo urbano; 
XV condenações judiciais, cíveis, administrativas ou criminais, de pessoas 

físicas ou empreendimentos sediados no município ou que afetem o território municipal, 
decorrentes de atos ilícitos praticados contra o meio ambiente; 

XVI - compensação financeira ambiental; 
XVII - valores provenientes do recebimento de títulos executivos de termos de 

ajuste de conduta; 
XVIII - outras receitas eventuais e demais recursos que, por sua natureza, 

possam ser destinados ao fundo. 
§ 1° As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta especifica do 
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Fundo, mantida em instituição financeira oficial instalada no Município. 
§ 2° Quando não estiverem sendo utilizados em suas finalidades próprias, os 

recursos do ftrndo deverão ser aplicados no mercado de capitais, objetivando o aumento das 
receitas do Fundo, cujos resultados a ele se reverterão. 

§ 3° O saldo financeiro do FMMA, apurado em balanço ao final de cada 
exercício, será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo ftrndo. 

Artigo 5° - São considerados prioritários para a aplicação dos recursos do 
FMMA os planos, programas e projetos destinados a: 

I - criação, implantação, manutenção e gerenciamentos de unidades de 
conservação e demais áreas verdes ou de proteção ambiental; 

11 - educação ambiental; 
111 - desenvolvimentos e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, 

planejamento e controle ambiental; 
IV - pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico; 
V - manejo dos ecossistemas e extensão florestal; 
VI - aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e fauna nativas; 
VII - desenvolvimento institucional e capacitação de recursos humanos do 

Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente ou de órgãos ou entidade 
municipal com atuação na área do meio ambiente; 

VIII - pagamento pela prestação de serviços para execução de projetos 
específicos na área do meio ambiente; 

IX aquisição de equipamentos e material permanente, material de consumo e 
de outros instrumentos necessários á execução de atividades inerentes à política municipal de 
meio ambiente; 

X - contratação de consultoria especializada; 
XI - financiamento de programas e projetos de pesquisa e de qualificação de 

recursos humanos. 
XII - pagamento de despesa relativas à valores e contrapartidas estabelecida em 

convênios e contratos com órgãos públicos ou privados cujo objeto seja de interesse 
ambiental; 

\....._ XIII - atendimento de despesas diversas, de caráter de urgência e de inadiáveis, 
necessárias à execução da política municipal de meio ambiente; 

XIV outros de interesse e relevância ambiental. 
§ 10 Os planos, programas, atividades e projetos financiados com recursos do 

FMMA serão periodicamente revistos, de acordo com os princípios e diretrizes da política 
municipal de meio ambiente. 

§ 2° Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente 
FMMA, projetos, programas e atividades incompatíveis com quaisquer normas, critérios ou 
políticas municipais de preservação e proteção ao meio ambiente. 

Capítulo VI 
Das Disposições Finais e Transitórias 

Artigo 6° - O Fundo Municipal do Meio Ambiente, instituído por esta Lei, terá 
vigência ilimitada. 
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Artigo 7° - Aplicam-se ao Fundo, instituído por Lei, todas as disposições 
constitucionais e legais que regem a instituição e operacionalização de fundo assemelhados. 

Artigo 8 ° - O FMMA somente poderá ser extinto: 
I - mediante Lei Municipal, após demonstração ou judicial de que ele não vem 

cumprindo seus objetivos; 
H - mediante decisão judicial. 
Parágrafo Único: O patrimônio eventualmente apurado quando de sua 

extinção e as receitas de seus direito creditórios serão absorvidos pelo Poder Publico 
Municipal, na forma como a lei ou decisão judicial, se for o caso, dispuser. 

Artigo 9° - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir por Decreto, Crédito 
Adicional Especial no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), destinado a 
manutenção de Fundo 

Parágrafo Único - O crédito autorizado pelo "caput" deste artigo será coberto 
com recursos a que alude o inciso I, H e/ou IH, do Parágrafo 1°, do artigo 43, da Lei Federal 

',,- nO 4320/64. 
Artigo 10 - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder alterações na 

Lei nO 1395, de 25 de novembro de 2009 - Plano Plurianual e Lei n° 1530, de 28 de junho de 
2011 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012. 

Artigo 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Guzolândia, ao 

Assessor Jurí ico Adm. e Financeiro 

Regis do em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal 
de Guzolân 'a, por afi ação no Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. 
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