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LEI Nº 127/2017  

São Miguel do Tocantins, 08 de dezembro de 2017. 

 

                                                                                         “Insere inciso XI e da nova redação aos 

incisos III, X e § único do art. 3º (SIC, art.10º) 

e art. 7º, da Lei nº 096, de 02 de dezembro de 

2014 e Cria o Fundo Municipal de Meio 

Ambiente, e da outras providencias.” 

  

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais, e, em conformidade com Art. 64 da Lei Orgânica do 
Município de São Miguel do Tocantins; 

 
FAZ SABER, Que a Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins aprovou, e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º -  Insere inciso XI e da nova redação aos incisos III, X e § único do art.3º (SIC art. 

10º) e art. 7º da Lei nº 096, de 02 de dezembro de 2014; 
 
Art. 3º (SIC art.10º) _____________________________________________________________  
III – Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura; 
X – Um representante da companhia de água e esgoto local; 
XI – Um represente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 
Parágrafo único – O COMMAM será presidido pelo (a) Secretario (a) Municipal do Meio 

Ambiente; 
 
Art. 7º- O suporte técnico e administrativo indispensável à instalação e funcionamento do 

COMMAM será prestado pela secretaria municipal de Meio Ambiente; 
 

         Art. 2º- Fica criado o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que tem como objetivo principal, 

prover recursos para a implantação de programas, desenvolvimento e manutenção das 

atividades relacionadas as de ações que promovam o desenvolvimento e a manutenção da 

atividade ambiental no Município de São Miguel do Tocantins/TO. Cuja gestão financeira será 

de competência do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMAM, sob a orientação e 

controle da Secretaria Municipal de Finanças e Tributos, sendo as movimentações solicitadas 

pelo Coordenador do referido Conselho e o ordenador da despesa o Executivo Municipal, que 

efetuará as transações bancárias em conjunto com o responsável pelo Setor de Tesouraria da 

Prefeitura Municipal.  
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Art. 3º - O FMMA, de natureza contábil, tem como objetivo a captação e aplicação de 

recursos para implementação de ações que promovam o desenvolvimento e a manutenção da 

atividade ambiental no Município de São Miguel do Tocantins/TO.  

Art. 4º- Constituirão receitas do FMMA:  

I- as transferências de recursos estadual e federal destinados ao fomento de atividades 

relacionadas ao meio ambiente no município; 

II- os recursos provenientes de convênios, acordos e contratos que sejam celebrados 

com quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, para finalidades ambientais;  

III- o produto de arrecadações com a comercialização de materiais promocionais 

produzidos pelos órgãos da Prefeitura com finalidades comerciais;  

IV - as doações e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras;  

V- o produto de operações de crédito realizadas pela Prefeitura, observada a legislação 

pertinente e destinado a esse fim específico;  

VI- os rendimentos provenientes da aplicação financeira de recursos disponíveis;  

VII- as tarifas cobradas para visitação de espaços públicos de interesse ambiental;  

VIII- outras receitas eventuais para esse fim específico.  

Art. 5º- Os recursos do FMMA serão utilizados: 

I- no desenvolvimento, implantação e manutenção, total ou parcial, das ações, 

programas, projetos e serviços ambientais no Município;  

II- na aquisição de materiais permanentes, de consumo e de outros insumos necessários 

ao desenvolvimento das ações, programas, projetos e serviços diretamente ligados ao meio 

ambiente; 

III- na publicação de materiais promocionais para divulgação das potencialidades 

ambientais do Município, bem como em quaisquer ações de comunicação e divulgação 

ambiental municipal em âmbito local, estadual, nacional e internacional, sob todas as formas de 

mídia;  

IV- no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 

administração e controle das ações ambientais;  
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V- no desenvolvimento de programas e projetos de capacitação e aperfeiçoamento de 

recursos humanos na área ambiental.  

VI- para aplicação em projetos voltados à recuperação, manutenção e ampliação de 

demandas ambientais, devidamente aprovados pelo CMMA.  

VII –apoio e promoção de eventos educacionais e de natureza sócio econômica 

relacionada ao meio ambiente. 

Art.6º- Os recursos destinados ao FMMA, bem como as receitas oriundas de suas 

atividades institucionais, serão consignados em dotação própria do orçamento do Município.  

Parágrafo único. Em havendo a necessidade de implementação de ações que 

demandam a aplicação de recursos além dos disponíveis no Fundo, é permitido a designação de 

outros recursos para fins de atendimento ao pretendido, mediante autorização do Poder 

Executivo Municipal, após a devida aprovação por parte do COMMAM.  

Art. 7º- A Secretaria Municipal de Finanças e Tributos providenciará a abertura de conta 

bancária específica para o FMMA, sendo facultado ao COMMAM a solicitação de saldo da 

conta bancária, quando necessário.  

Art. 8º-No encerramento de cada exercício, o COMMAM, poderá requerer à Secretaria 

Municipal de Finanças e Tributos, extrato bancário das transações financeiras feitas na conta 

corrente vinculada ao FMMA, para fins de possibilitar a prestação de contas a ser realizada pelo 

próprio Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMMAM.  

Art.9º- As despesas decorrentes das aplicações desta Lei onerarão as dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art.10º - Constituem receitas do FMMA: 
I –receitas provenientes de aplicações financeiras; 
II –resultado operacional próprio; 
III –transferência de recursos, mediante convênios ou ajustes com entidades de direito 

público interno ou organismos privados, nacionais e internacionais; 
IV –doações e contribuições de qualquer natureza de pessoas físicas ou jurídicas. 
 
Art. 11º - O Fundo Municipal de Meio Ambiente–FMMA, ficará vinculado e será 

administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
Parágrafo único. O órgão ao qual estiver vinculado o Fundo, fornecerá todos os 

recursos humanos e materiais necessários à consecução dos objetivos do Fundo. 
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Art. 12º - Toda movimentação dos recursos do FMMA somente poderá ser realizada 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, após deliberação do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente –COMMAM. 
Art. 13º - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, manterá os controles contábeis e 

financeiros de movimentação dos recursos do FMMA, observado o disposto na Lei Federal nº 
4.320/64, fazendo, também, a tomada de contas dos recursos aplicados. 

 
Parágrafo único. A Contadoria Municipal apresentará ao COMMAM, sempre que 

solicitado, os balancetes que demonstrem o movimento do FMMA, bem como prestará 
esclarecimentos sempre que solicitado. 

 
Art. 14º - Os recursos do Fundo serão depositados em conta especial, em 

estabelecimento oficial de crédito, no Município de São Miguel do Tocantins/TO. 
. 
Art.15º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária cobertura orçamentária. 
 
Parágrafo único. Para os casos de insuficiência ou inexistência de recursos, poderão ser 

utilizados os créditos adicionais, autorizados por lei e abertos por Decreto do Executivo. 
 
Art. 16º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a instituir por meio de lei 

específica, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que terá a finalidade de gerir recursos para 
financiar as possíveis despesas oriundas das atividades do Conselho. 

 
Art. 17º - A presente Lei poderá ser regulamentada através de Decreto do Executivo 

Municipal. 

Art. 18º- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições 
em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 

ESTADO DO TOCANTINS, aos 08 (oito) dias do mês de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

____________________________________________  

ELISÂNGELA ALVES CARVALHO SOUSA 
Prefeita Municipal 

 

 

 


