
   

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 
GABINETE DO PREFEITO 

Adm. 2021/2024 

Rua Afonso Pena, s/n – Centro – CEP: 77925-000 – CNPJ: 25.064.007/0001-06 – e-mail: prefeitura@saomigueldotocantins.to.gov.br 1 
 

   
LEI Nº 197/2022                               São Miguel do Tocantins, 07 de dezembro de 2022. 

 
 

 “Dispõe Sobre Reestruturação e Junção do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente (COMMA) e Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDRS), do 
Município de São Miguel do Tocantins/TO, e dá Outras 
Providências. ”  

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais, e em cumprimento ao art. 95, inciso XIII, da Resolução nº 14/2020, de 14 de 
dezembro de 2020, que promulgou a Lei Orgânica do Município de São Miguel do Tocantins/TO. 
 
FAZ SABER, Que a Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins aprovou, e ele sanciono a seguinte 
Lei: 
 
Art. 1º - Fica instituído o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável 
– CMADRS, Integrante do Sistemas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 
Sustentável, com o objetivo de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, ao Poder Público e à coletividade, 
o dever de defende-lo, preservá-lo e recuperá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Parágrafo 1º - O Conselho instituído no caput deste artigo, passa a se chamar “Conselho Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável – CMADRS”. 

Parágrafo 2º - O CMADRS é órgão, deliberativo e de assessoramento ao Poder Executivo Municipal, 
parte integrante dos Sistemas Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, de 
caráter permanente, no âmbito de sua competência, sobre as questões ambientais e desenvolvimento 
rural sustentável, propostas na presente lei e em outros regulamentos de competência do município. 

Parágrafo 3º - Fica assegurada a participação efetiva dos segmentos representativos de Meio Ambiente 
e da Agricultura Familiar, bem como os segmentos promotores e beneficiários das atividades de meio 
ambiente e de desenvolvimento rural desenvolvidas no município. 

Art. 2º - Compete ao CMADRS: 

I - Promover o entrosamento entre as atividades desenvolvidas pelo Executivo Municipal, órgãos e 
entidades governamentais e não governamentais voltadas para o meio ambiente e o desenvolvimento 
rural sustentável; 

II - Participar dos processos de construção, execução e controle social das políticas e programas de meio 
ambiente e desenvolvimento rural sustentável do município, assegurando a efetiva e legítima 
participação das entidades de representação da sociedade civil e governamentais de meio ambiente e 
de desenvolvimento rural sustentável na discussão e elaboração dos planos municipal de Meio 
Ambiente e de Desenvolvimento Rural Sustentável, de forma a que este, em relação às necessidades 
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dos agricultores (as) familiares; seja economicamente viável, politicamente correto, socialmente justo e 
ambientalmente adequado; 

II - Acompanhar e avaliar, de forma efetiva e permanente, a execução dos planos municipal meio 
ambiente e de desenvolvimento rural sustentável, bem como de programas, ações e políticas afins as 
temáticas de responsabilidade do CMADRS; 

IV - Articular o entrosamento entre as atividades desenvolvidas pelos Poderes Executivo, Legislativo 
municipal, órgãos, entidades públicas e privadas, de forma que suas ações privilegiem o meio ambiente 
e o desenvolvimento rural sustentável do Município; 

V -Sugerir ao Executivo Municipal, aos órgãos e entidades públicas e privadas que atuam no município, 
ações que contribuam para o aumento da produção agropecuária sustentável e para geração de 
emprego e renda no meio rural; 

VI -Formular e sugerir políticas públicas e diretrizes junto aos poderes Executivo e Legislativo 
municipal para fundamentar ações de apoio ao meio ambiente e à produção; ao fomento agropecuário; 
à regularidade da produção, distribuição e consumo de alimentos no município; à 
preservação/recuperação do meio ambiente e à organização dos agricultores (as) familiares, buscando 
a sua promoção social; 

VII -Articular com outros conselhos, órgãos e instituições que realizam ações que tenham como objetivo 
a consolidação da cidadania no meio rural; 

VIII -Articular com os COMMA e CMDRS dos municípios vizinhos visando à construção de planos 
regionais de meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável; 

IX -Articular com os organismos públicos estadual e federal a compatibilização entre as políticas 
municipais e regionais e as políticas estadual e federal voltadas para o meio ambiente e o 
desenvolvimento rural sustentável; 

X - Articular para a inclusão dos objetivos e ações do plano municipal de meio ambiente e de 
desenvolvimento rural sustentável no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA); 

XI -Articular com o CEMA e o CEDRUS para que estes apoiem a execução dos projetos que compõem 
os planos municipais de meio ambiente e de desenvolvimento rural sustentável; 

XII -Articular a adequação das políticas públicas estadual e federal às necessidades locais da Reforma 
Agrária, na gestão, no ordenamento e na regularização fundiária na perspectiva de meio ambiente e de 
desenvolvimento rural sustentável; 

XIII -Contribuir para redução das desigualdades de gênero, geração e etnia, estimulando a participação 
de mulheres, jovens e de povos e comunidades tradicionais no CMADRS; 
XIV -Manter intercâmbio com as entidades públicas e privadas de pesquisa e de atuação na proteção 
ao meio ambiente e na promoção do desenvolvimento rural sustentável; 
XV -Analisar o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente 
(EIA/Rima), para o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental 
local, de iniciativa pública ou privada; 
 
VI -Convocar  audiências públicas, nos termos da legislação; 
VII -Formular as diretrizes e aprovar o plano de aplicação dos recursos de Meio Ambiente; 
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VIII -Propor e incentivar ações de caráter educativo, visando conscientizar e informar a população 
sobre os objetivos, os problemas e as ações locais relativas ao meio ambiente e ao desenvolvimento 
ambiental sustentável; 
IX - Elaborará e/ou atualizará Regimento Interno 
IX- Opinar a respeito de qualquer alteração, revisão, regulamentação, decretos ou normas referentes à 
presente Lei ou dela decorrente. 
 
Art. 3º - A estrutura básica do CMADRS compõe-se de: 
 
I – Plenário;  
II – Presidência;  
III – Câmaras;  
IV – Comissões;  
V – Secretaria Executiva. 
 
 Art. 4º - Fica assegurada a participação efetiva dos segmentos representativos de Meio Ambiente e da 
Agricultura Familiar, bem como os segmentos promotores e beneficiários das atividades de meio 
ambiente e de desenvolvimento rural, desenvolvidas no município. 

Art. 5º - O CMADRS será constituído por titulares e seus respectivos suplentes representantes das 
instituições do poder público municipal e da sociedade civil organizada, vinculadas ao meio ambiente 
e ao desenvolvimento rural sustentável, sendo sua composição paritária (50% de representação do 
poder público e 50% da sociedade civil organizada e 01 representante de empresas de relevância); 

 I -Representado as Instituições do poder público no CMADRS: 

a) Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura; 

b) Um representante da Secretaria Municipal Meio Ambiente; 

c) Um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

d) Um representante da Secretaria Municipal de Educação; 

e) Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

f) Um representante da ADAPEC; 

g) Um representante da RURALTINS; 

h) Um representante da COMDEC. 

 

III - Representado as instituições e organizações da sociedade civil organizada no CMADRS: 

a) Um representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras rurais de São Miguel do 
Tocantins; 

b) Um representante das Associação de Projetos de Assentamentos do Município; 

c) Um representante da Associação de Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu – ASMUBIP; 

d) Três representantes de Associações de Povos e Comunidades Tradicionais do Município; 

e) Um representante de Associação de Moradores; 



   

 
ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 
GABINETE DO PREFEITO 

Adm. 2021/2024 

Rua Afonso Pena, s/n – Centro – CEP: 77925-000 – CNPJ: 25.064.007/0001-06 – e-mail: prefeitura@saomigueldotocantins.to.gov.br 4 
 

f) Um representante da MERGOSCI. 

IV - Representadas empresas de relevância para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Rural 
Sustentável no CMADRS: 

a) Um representante da concessionária de água e esgotos. 
 
Parágrafo 1º - Os Conselheiros titulares e Suplentes serão indicados formalmente, pelas organizações e 
entidades que representam. 
 
Parágrafo 2º - O CMADRS será dirigido por uma Diretoria composta por um presidente, um vice-
presidente e um secretário geral, sendo eleitos em assembleia geral dentre seus membros titulares, 
conforme estabelecido em regimento interno. 
 
I – As funções de presidente, vice-presidente e secretário geral do CMADRS, deverá recair sobre 
pessoas capacitadas para o desempenho de suas atribuições. 

II -  Os membros conselheiros e os membros da diretoria executiva do CMADRS, terão posse 
formalizada por ato do Executivo Municipal através de portaria e publicação no DOM do município. 

Parágrafo 3º - Poderão participar das reuniões do CMADRS, sem direito a voto, os representantes de 
órgãos estaduais e federais atuantes município, empresas públicas, privadas e instituições de pesquisa 
na promoção no desenvolvimento do meio ambiente e do desenvolvimento rural. 

Parágrafo 4º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável – 
CMADRS, poderá instituir, sempre que necessário, câmaras técnicas e grupos de trabalhos em diversas 
áreas de interesse e ainda, recorrer a técnicos e entidades de notória especialização em assuntos de 
interesse ambiental e de desenvolvimento rural sustentável. 

Parágrafo 5º - As Funções, composições, competências e funcionamento dos órgãos de que se trata os 
incisos I, II, III, IV e V, do art. 3º, desta lei. Serão disciplinados no regimento interno do CMADRS. 

Art. 6º - O Executivo Municipal, através de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, 
fornecerá as condições e as informações necessárias para o CMADRS cumprir as suas atribuições. 

Art. 7º - Os membros do CMADRS terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual 
período. 
 
Parágrafo único - Os membros do CMADRS não serão remunerados, sendo funções consideradas 
serviços relevantes de interesse público. 
 
Art. 8º - Fica Instituído o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável – 
FUMMADRS, órgão permanente de natureza contábil, destinado a captação e aplicação de recursos 
financeiros visando o desenvolvimento ambiental e rural sustentável do Município de São Miguel do 
Tocantins -TO.  
 
Art. 9º - As receitas componentes do FUMMADRS, serão provenientes de:  
 
I - dotação especifica consignada no orçamento municipal para o Desenvolvimento Rural Sustentável 
e verbas adicionais que a lei estabelecer no decorrer de cada exercício;  
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II - verbas repassadas pelo Conselho Nacional e Estadual de Desenvolvimento Rural e de outros órgãos 

oficiais;  

III - contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado, do Município e de suas respectivas 

autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações;  

IV - as resultantes de convênios, contratos e consórcios celebrados entre o Município e instituições 

públicas e privadas, cuja execução seja de competência da Secretaria Municipal de Agricultura, 

observadas as obrigações contidas nos respectivos instrumentos;  

V - doações, auxílios, contribuições em espécie;  

VI - cobranças por serviços prestados e/ou insumos agrícolas repassados, legados e outros recursos 

que sejam destinados à propriedades rurais, regulamentados em lei, e anualmente aprovados pelo 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável – CMADRS 

VII - rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e aplicações financeiras, bem como de 

venda de materiais de publicação e de realização de eventos;  

VIII - produto de Convênios firmados com entidades financeiras;  

IX - recursos retidos em instituições financeiras sem destinação própria;  

X - devolução de parcelas dos valores das multas, aplicadas por organismos Estaduais e Federais em 

empresas, entidades ou pessoas físicas na área rural do Município de São Miguel do Tocantins.  

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

meio ambiente no município;  

XII- os recursos provenientes de convênios, acordos e contratos que sejam celebrados com quaisquer 

pessoas físicas ou jurídicas, para finalidades ambientais;  

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

estrangeiras;  

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

 
Parágrafo 1º - A devolução citada no inciso "X" deste artigo deverá ser efetuada através de convênio 
ou parceria com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Agricultura;  
 
Parágrafo 2º - Os recursos de responsabilidade do Município destinados ao Fundo Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável – FUMMADRS, previstos em lei de dotação 
orçamentária, serão automaticamente repassados em conta especifica para este fim;  
 
Parágrafo 3º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especifica 
a ser mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito;  
 
Parágrafo 4º - Os saldos financeiros do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 
Sustentável – FUMMADRS, constantes do balanço anual, serão transferidos para o exercício seguinte.  
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Art. 10 - Os recursos que formarão o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 
Sustentável – FUMMADRS, serão gerenciados pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente e 
Agricultura, na forma a ser regulamentada num prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação da 
presente lei, por ato próprio do Poder Executivo.  
 
Parágrafo único - A movimentação da conta será feita por dois membros do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Presidente e Secretário Executivo.  
 
Art. 11 - Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável – 
FUMMADRS, deverão ser aplicados prioritariamente em áreas e projetos que visem: 
 
 a) o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais;  
 
b) aumento de renda, principalmente de pequenos produtores e suas famílias;  
 
c) incrementar a atividade agropecuária no Município de São Miguel do Tocantins;  
 
d) fomentar e difundir a tecnologia junto a produtores rurais;  
 
e) melhorar a qualidade de vida dos beneficiados, seus familiares e da comunidade rural em geral.  
 
f) no desenvolvimento, implantação e manutenção, total ou parcial, das ações, programas, projetos e 
serviços ambientais no Município; 
  
g) 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; 
 
h) 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;  
 
i) no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e 
controle das ações ambientais;  
 
j) no desenvolvimento de programas e projetos de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos 
na área ambiental;  
 
l) para aplicação em projetos voltados à recuperação, manutenção e ampliação de demandas ambientais, 
devidamente aprovados pelo FUMMADRS.  
 
m) apoio e promoção de eventos educacionais e de natureza sócio econômica relacionada ao meio 
ambiente. 
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Art. 12 - Caberá ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável – 
CMADRS, indicar as prioridades no uso e formas de utilização dos recursos do FUMMADRS, 
respeitando os objetivos relacionados no art. 11, da presente lei.  
 
Art. 13 - A definição a respeito do valor máximo de benefício a ser repassado, prazo para devolução, 
juros e forma de pagamento dos recursos será de competência exclusiva do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável – CMADRS.  
 
Parágrafo 1º - As decisões tomadas pelo CMADRS, serão submetidas à apreciação do Executivo 
Municipal, o qual poderá acatar ou vetar as respectivas decisões.  
 
Parágrafo 2º - Caso o Executivo Municipal venha a vetar alguma decisão do CMADRS, este órgão 
(Conselho) deverá deliberar novamente com base no veto do Executivo Municipal e reapresentar, caso 
seja o entendimento, nova decisão para apreciação.  
 
Art.14 - Não poderão ser beneficiados em repasse dos recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Rural Sustentável – FUMMADRS, pessoas ou grupos de pessoas que estejam 
inadimplentes com os tributos municipais, com as prestações de repasses do Fundo, com a devolução 
de benefícios de programas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura ou com as taxas 
de serviços prestados aos produtores rurais de São Miguel do Tocantins pelas referidas Secretarias.  
 
Art. 15 - O CMADRS tem sede e foro no Município de São Miguel do Tocantins. 
 
Art. 16 - O CMADRS elaborará e/ou atualizará, num prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da 
publicação desta Lei, o seu Regimento Interno para seu fiel funcionamento, o qual será homologado 
pelo executivo Municipal.  
 
Art. 17 - Revoga as leis municipais de nº 012 de 25/10/2001, nº 125 de 11/10/2017, nº 096 de 02/12/2014 
e nº 127 de 08/12/2017. 
 
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, aos 07 (sete) dia do mês de dezembro do ano de 2022. 

 

 

 

 
ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA 

Prefeito Municipal   
 


