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Humanizar & Desenvolver

"Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente

e da outras providencias."
Chafe de G.blnete

A Prefeita do Munic{pio  de Conceigao do Jacuipe, Estado da Bahia, Excelentissima
Senhora,TANIAMARLIRIBEIR0YOSHIDA,emobedienciaaodispostonaLeiOrganica
Municipal,  far  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  foi  sancionada  a
seguinte Lei:

Capitulo I
Do Fundo Municipal do Meio Ambiente

Art.  1°. - Fica  institu{do  o  Fundo Municipal  do  Meio Ambiente - FMMA,  com  objetivo  de
desenvolver  ag6es  que  visam  o  uso  racional  e  sustentavel  de  recursos  naturais,  incluindo  a
manutengao,melhoriaerecuperagaodaqualidadeambiental,nosentidodeelevaraqualidade
de vida da populagao local.

Art.2°.-ConstituiraorecursosdoFundoMunicipaldoMeioAmbiente-FMMAdequetratao
artigo  1° desta Lei:

I. Dotag6es orgamentarias a ele especificamente destinadas;
11. Cr6ditos adicionais suplementares a ele destinados;
Ill.  Produtos  de  multas  impostas  por  infragao  a  legislagao  ambiental  repassadas  pelo   Fundo
Estadual do Meio Ambiente;
IV. Produto de licengas ambientais emitidas pelo Municipio;
V. Doap6es de pessoas fisicas e juridicas;
VI. Doag6es de entidades nacionais e intemacionais;
VII.Recursosoriundosdeacordos,contratos,cons6rcioseconvenios;
VIII.Pregosphblicoscobradospelaanalisedeprojetosambientaiseinformap6esrequeridasao
cadastro de banco  de  dados  ambientais  gerados  pela Secretaria Municipal  do Meio  Ambiente
„sEMMA";

IX. Rendimentos obtidos com aplicapao do seu pr6prio patrim6nio;
X.  Indenizap6es  decorrentes  de  cobrangas judiciais  extrajudiciais  de  areas verdes,  devidas em
razao de parcelamento irregular ou clandestino do solo;
XI. Compensagao financeira ambiental;
XII. Outras receitas eventuais.

§  1  0.  -  As  receitas  descritas  neste  artigo  serao  depositadas  em  conta  especifica  do  Fundo,
mantida em instituigao financeira oficial instalada no Municipio.

§  2  0.  -  Quando  nao  estiverem  sendo  utilizados  em  suas  finalidades  pr6prias,  os  recursos  do
Fundo  poderao  ser  aplicados  no  mercado  de  capitais,  objetivando  o  aumento  das  receitas  do
Fundo, cujos resultados a ele se reverterao.

Capitulo 11
Da Administracao do Fundo

Art.  3°.  -  Compete  ao  Conselho  Municipal   do  Meio  Ambiente  estabelecer  as  diretrizes,
prioridades  e programas  de  alocapao  de recursos  do  fundo,  em  conformidade  com  a Politica
MunicipaldoMeioAmbienteobedecidaasdiretrizesFederaiseEstaduai:~r
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Art.  4°.  - 0 Fundo  Municipal  do Meio Ambiente sera administrado  pela  Secretaria Municipal
do   Meio   Ambiente,   observadas   as   diretrizes   fixadas   pelo   Conselho   Municipal   do   Meio
Ambiente  e  suas  contas  submetidas  a  apreciagao  do  Conselho  do  Tribunal  de  Contas  dos
Municipios.

Capitulo IH
Da aplica¢ao dos Recursos do Fundo

Art.  5°. - Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serao aplicados na execugao de
projetos e atividades que visem:

I.             Custear e  financiar as ag6es de controle,  fiscalizagao e  defesa do Meio Ambiente,
exercidas pelo Poder Pdblico Municipal;

11.           Financiar  planos,  programas,  projetos  e  ag6es,  govemamentais  ou  privados,  sem
fins lucrativos, que visem:

a)     Protegao, recuperagao ou estimulo ao uso sustentado de recursos naturais no Municipio;
b)    Desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental para o Municipio;
c)    Treinamento e capacitagao de cidadaos para atuagao na area ambiental;
d)    Desenvolvimento de projetos de educagao e conscientizagao ambiental;
e)     Outras  atividades,   sem  fins  lucrativos  e  relacionados  a  conservagao  ambiental  no

Municipio previstas em resolucao do Conselho Municipal do Meio Ambiente;
f)     Desenvolvimento   e   aperfeigoamento   dos   instrumentos   de   gesfao,   planejamento,

administracao e controle das ag6es constantes na Politica Municipal do Meio Ambiente;

Art. 6°. - 0 Conselho Municipal do Meio Ambiente editara, resolugao estabelecendo os termos
de  refer6ncias,  os  documentos  obrigat6rios,  a  forma  e  os  procedimentos  para  apresentagao  e
aprovagao de projetos a serem apoiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, assim como
forma,  o contetido e a periodicidade dos relat6rios  financeiros e de atividades que deverao ser
apresentados pelos beneficiarios.

Art.  7°.  -Nao  poderao.ser  financiados  pelo  Fundo  Municipal  do  Meio  Ambiente,  projetos
incompativeis   com   quaisquer  normas,   criterios   ou   politicas   municipais   de   preservacao  e
protegao ao Meio Ambiente.

Capitulo IV
Das Disposic6es Gerais e Finals

Art. 8°. - A disposicao pertinente ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, nao enfocadas nesta
Lei,  sera  regulamentada  por  Decreto  do  Poder  Executivo,  ouvido  o  Conselho  Municipal  do
Meio Ambiente.

Art.  9°  - No  presente  exercicio  fica o  Executivo  autorizado  a abrir credito  adicional  especial
necessario para atender as despesas com a execugao desta Lei.

Art.loo  -  Esta  Lei  entrara  em  vigor na  data  de  sua  publicagao,  revogadas  as  disposig6es  em
contrario.

Gabinete da Prefeita Municipal de Conceigao do Jacuipe, em 7 de Maio de 2009.
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