ESTADO D0 MARANHA0
MUNIcipIO DE PAC0 D0 LUMIAR -MA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 3.392, DE 13 DE NOVEMBR0 DE 2019.
APROVA 0 REGIMENTO INTERNO DO FUNDO
ESPECIAL MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL -FEMMA
E DA OURAS PROVIDENCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PAC0 DO LUMIAR, Estado do Maranhao, no
uso de suas atribuig5es legais que lhe sao conferidos pelo inciso Ill, do art. 80, da Lei

Orginica do Municipio e
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 708, de 28 de setembro de 2017,
que institui o Sistema Municipal de Meio Ambiente, em seus artigos 25, VII, 37 e

seguintes,

que

criou

o

Fundo

Especial

Municipal

de

Meio

Ambiente

e

Desenvolvimento Sustentavel;

CONSIDERAND0 que o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pago do Lumiar
- COMAPA, no uso de suas atribuic6es, em sua VIII Reuniao Ordinaria realizada em
24 de outubro de 2019, deliberou e aprovou o Regimento Intemo do Fundo Especial

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 481, de 20 de margo de 2013, que

disp6e sobre a Reorganizagao Administrativa do Poder Executivo, no ambito da
Administragao Direta;

CONSIDERANDO, ainda, que o Regimento Intemo do Fundo Especial Municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA ten previsao de
regulanentagao regimental pela Lei Municipal n° 708/2017,

DECRETA:
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Art. 1° -Fica aprovado o Regimento do Fundo Especial Municipal de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA, na forma do Anexo Unico que passa a
fazer parte integrante deste Decreto, o qual foi instituido na forma da legislacao
especifica e que regera as ag6es do referido Fundo a partir da data de sua
operacionalizagao contabil e administrativa.

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Art. 3° - Revogam-se as disposig6es em contrdrio.

Registre-se e publique-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, ESTADO
DO MARANHAO, AOS TREZE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE DOIS
MIL E DEZENOVE.
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ANEX0 bNICO

REGIMENTO INTERNO DO FUND0 ESPECIAL MUNICIPAL DE MEI0
AMBIENTE E DESENVOLVIMHNTO SUSTENTAVEL D0 MUNIcipIO DE

PACO D0 LUMIAR - FEMMA

Art. 1° - 0 Fundo Especial Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel - FEMMA, criado atrav6s da Lei Municipal n° 708 de 28 setembro de
2017, em seu Titulo V, vincula-se administrativanente a Secretaria Municipal de

Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMAP, possui natureza contabil e financeira
e tern por finalidade mobilizar e gerir recursos para financiamentos de planos,
programas, projetos, pesquisas e atividades que visem o uso racional e sustentado dos

recursos naturais e que tenham como objetivo proteger, planejar, controlar, coordenar,
preservar, melhorar, recuperar e fiscalizar o meio ambiente ecologicamente
equilibrado, compreendendo:

I - subsidio a formulagao de normas t6cnicas e legais de acordo com os padr6es de
qualidade ambiental;

11 - estimulo a administragao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Naturais - SEMAP e apoio ao desenvolvimento de atividades concementes a
implementagao dos instrumentos descritos no art. 23, da Lei Municipal n.° 481 de 20
de margo de 2013 ;

Ill - promogao da Educacao Ambiental e apoio a extensao e pesquisa cientifica,
visando a conscientizagao da populagao sobre a necessidade de proteger, preservar,

conservar e recuperar o meio ambiente;

IV - manutencao da qualidade do meio ambiente do municipio, mediante a
intensificagao das ag6es de prevengao e fiscalizagao ambiental e de controle urbano;

V - incentivo ao uso e projeto de pesquisa de tecnologia limpa;

VI - controle, analise, fiscalizagao, monitoramento e avaliacao dos recursos naturais,
artificiais, culturais e do trabalho bern como das atividades potencial ou efetivamen

poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;
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VII - apoio a implantagao e a manutengao de urn sistema de informag6es referentes
ao meio ambiente e controle urbano, em parceria com as demais secretarias;
VIII - apoio as politicas de protegao aos recursos naturais, artificiais, culturais e do
trabalho;

IX - articulagao e celebragao de convenios, termos de cooperagao tecnica e outros
ajustes, com 6rgaos, organismos e instituig6es ptiblicas e privadas, nacionais ou

internacionais, para a obtengao de financiamentos e implementagao do Sistema

Municipal de Meio Ambiente;

X - incentivo a produtividade dos servidores da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Recursos Naturais, a ser definido por instrugao normativa;

XI - apoio e incentivo a capacitagao e aperfeigoamento de recursos humanos
vinculados ao 6rgao ambiental municipal, em quest6es relacionadas ao meio
ambiente;

assim como na participagao e realizagao de eventos,

semindrios,

congressos, conferencias, cursos, campanhas, programas de educacao e de gestao
ambiental, com as respectivas passagens e diarias;

XII - contratagao de estudos, projetos e servigos de natureza ambiental, de pessoa
fisica e juridica, nacional e internacional;

XIII - aquisigao de equipamentos, veiculos e execugao de obras de melhorias
ambientais relacionadas a administragao, assim como o planejamento, coordenagao,

protegao, preservaeao, conservagao, defesa, melhoria, recuperagao e fiscalizagao do
meio ambiente.

XIV - criagao, manutengao e gerenciamentos de unidades de conservagao e demais
areas verdes ou de protegao ambiental no municipio;

XV - aquisigao de material permanente e de consumo necessdrios a implementa9ao
do Sistema Municipal de Meio Ambiente.
XVI - custeio de ag6es de educagao e comunicagao ambiental;

XVII - execugao das obrigag6es oriundas dos Termos de Ajustamento de Conduta TACs;

XVIII - aquisigao de material permanente e de consumo, aquisicao de novas
tecnologias, manutengao e reparos em vefculos e maquinarios necessarios ao
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funcionamento da prestacao de servigos ao meio ambiente, al5m de outros insumos
necessdrios ao:

a) aparelhamento da Secretaria e da fiscalizagao;

b) desenvolvimento dos progranas e projetos;

XIX - promover subsidiariamente o funcionamento do 6rgao municipal de meio
ambiente, quando por circunstincia excepcional, ocorrer hip6tese de risco de

paralisagao ou funcionamento deficitalio;

XX - desenvolvimento de progranas de capacitagao e aperfeigoamento de recursos
humanos nas areas de meio ambiente, inclusive a Guarda Ambiental Municipal
quando instituida, bern como a recepgao e orientagao de visitantes as unidades de
conservagao;

XXI - atendimento de despesas diversas, de carater urgente e inadiavel, necessdrias a

execugao das ag6es e servigos em meio ambiente, mencionadas neste Regimento
Intemo;

XXII - pagamento por servigos de auditoria extema e contabilidade;

XXIII - recuperagao, manutengao e ampliagao as infraestruturas dos Parques e areas
verdes municipais;

XXIV - criagao, manutengao e atualizagao de urn calenddrio oficial de eventos como
congressos, simp6sios, campanhas, semindrios e qualquer outro ligado a area do meio

ambiente no Municipio, Estado e de outros entes nacionais e intemacionais;

Art. 2° - 0 Fundo Especial de Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentavel - FEMMA tera como Unidade Gestora a Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Recursos Naturais - SEMAP, na forma estabelecida no artigo 37 Lei
Municipal n° 708, de 28 setembro de 2017.

Art. 3° - 0 Fundo Especial Municipal de Meio Ambiente e Desenvolviment

Sustentavel - FEMMA sera gerenciado por urn Conselho Gestor, que tera as seguinte
competencias e atribuig6es:
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I - administrar, promover o desenvolvimento e o cumprimento das finalidades do

Fundo Especial Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel -

FEMRA;
11 - estabelecer e executar urn plano de aplicacao dos recursos do Fundo Especial

Municipal

de Meio

Ambiente

e

Desenvolvimento

Sustentavel

- FEMMA,

amplamente divulgado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Naturais-SEMAP, submetendo-o para homologagao pelo Conselho Municipal de

Meio Ambiente - COMAPA;
Ill -apoiar, acompanhar, avaliar e aprovar a realizagao de ag6es e projetos relativos
ao planejamento, coordenagao, protegao, preservagao, conservagao, defesa, melhoria,
recuperagao, controle e fiscalizagao ambiental;

IV - elaborar o Plano Orgamentario e de aplicagao a cargo do Fundo Especial

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA, em
consonancia com a Lei de Diretrizes Orgamentarias, observados os prazos legais do
exercicio financeiro a que se referem;

V - aprovar as demonstrag6es mensais de receita e despesa do Fundo Especial

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel -FEMMA.
VI - firmar convenios, acordos e contratos, visando a obtengao de recursos a serem
administrados pelo Fundo.

VII -receber os adiantamentos das dotac6es organentarias que lhe forem destinadas;
VIII -administrar e fiscalizar a arrecadagao da receita e o seu controle atrav6s de conta
bancaria;

IX - opinar, quarto ao m6rito, na aceitacao de doag6es, legados, subveng6es e
contribuig6es de qualquer natureza, que tenham destinacao especial ou condicional;
X - opinar, quanto ao m6rito, na aceitagao de doag6es de bens m6veis e im6veis.

Paragrafo dnico - Extinto o Fundo Especial Municipal de Meio Ambiente e
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Art. 4° -

0 Conselho Gestor do Fundo Especial Municipal de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentavel -FEMMA tera a seguinte composigao:
I - Presidente, que sera o(a) Secretdrio(a) Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Naturais, a quem compete, dentre outras atribuig6es, representar o Fundo, em juizo
ou fora dele;
11 - Coordenador Executivo, indicado pelo(a) Secretatio(a) Municipal de Meio

Ambiente;

Ill - 01(urn) membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAPA
escolhido entre os representantes da sociedade civil organizada;
IV - 01 (urn) representante do poder pdblico municipal indicado pelo(a) Prefeito(a);

§ 1° -Os membros integrantes do Conselho Gestor do Fundo Especial Municipal de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA nao ter5o direito a
percepgao de nenhuma remuneragao em decorr6ncia do exercicio dessas atividades,
com excegao do Coordenador Executivo.
§ 2° - 0 Coordenador Executivo recebera gratificagao especial em decorr6ncia do

exercicio da Coordenagao Executiva, a ser definida pelo(a) Presidente do FEMMA,

homologada, por maioria simples, pelo COMAPA

§ 3° - 0 membro do COMAPA, integrante do Conselho Gestor tera mandato de 02
(dois) anos, sendo permitida uma dnica recondugao.

Art. 5° -

0 Fundo Especial Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentavel -FEMMA tera urn Coordenador Executivo com as seguintes atribuig6es:
I - secretariar as atividades do Conselho Gestor;

11 - movimentar, juntamente com o Presidente do Fundo, os recursos financeiros do

FEMRA;
Ill - elaborar demonstrativos mensais sobre a situagao patrimonial e financeira do

FEMMA;
IV -manter registro financeiro e contabil das receitas e despesas relacionadas as ag5es
desenvolvidas pelo Fundo;
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V - elaborar a prestacao de contas trimestral do Fundo Especial Municipal de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA, submetendo-a a analise pelo
Conselho Gestor.

VI - exercer outras atividades que lhe forem atribuidas pelo Presidente do Fundo ou
pelo Conselho Gestor.

Art. 6° - Constituem receitas do Fundo Especial Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel -FEMMA:
I - dotag6es orgamentirias pr6prias;
11 - dotag6es consignadas no orgamento da Uniao e do Estado;

Ill - transferencias de recursos da Uniao, do Estado, do Municipio ou de outras
entidades ptiblicas e privadas;

IV -acordos, convenios, contratos e cons6rcios de ajuda e cooperagao institucional;
V - doac6es, legados, contribuig6es em dinheiro, valores, bens m6veis e im6veis,

recebidos de pessoas fisicas ou juridicas, pdblicas ou privadas, nacionais ou
internacionais;

VI - multas administrativas cobradas por infrag6es as normas ambientais na forma da
legislagao municipal, estadual e federal;

VII - condenag6es judiciais por atos lesivos ao meio ambiente;

VIII - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneragao
decorrente de aplicag6es de seu patrim6nio;

IX - recursos decorrentes da aplicagao de medidas compensat6rias e decorrentes de
ajustamentos de conduta e compromissos ambientais;
X -recursos advindos da obrigagao compensat6ria imposta pelo art. 36, da Lei Federal
n° 9.985/2000;

XI - prestagao de servigos inerentes as atividades da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Recursos Naturais - SEMAP, tais como o Licenciamento Ambiental;
XII - fontes tributarias;
XIII -patrocinios de empresas a projetos ambientais no municipio;

XIV -pagamentos por servigos ambientais;
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XV -certificados e papeis de mercado;

XVI - taxas de Controle e Fiscalizagao Ambiental -TCFA

XVII - outros destinados por lei, Termo de Ajustanento de Conduta - TAC ou Termo
de Compromisso Ambiental - TCA;
XVIII -outras receitas eventuais.

Paragrafo dnico - Os bens m6veis e im6veis adquiridos com recursos do Fundo

Especial Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel ~ FEMMA

integrarao o patrim6nio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Naturais -SERAP.

Art. 7° -

0 Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAPA promovera a

homologagao, por maioria simples, do plano de aplicagao dos recursos do Fundo

Municipal do Meio Ambiente - FMMA, e fiscalizara a sua fiel aplicacao, na forma
estabelecida no Regimento Interno do referido Conselho.

Art. 8° -

As receitas do Fundo Especial Municipal de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA deverao ser mantidas, obrigatoriamente, em
conta corrente especial criada exclusivamente para este fim e sua movimentagao
devera ser na forma estabelecida pela Lei Federal n° 4.320/64 e pelas demais normas

aplicadas a administragao pdblica municipal, sendo reconhecido o titular da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente, o seu Gestor Presidente.
§ 1° - A referida conta corrente devera ser movimentada com assinatura de dois

membros

do

Conselho

Gestor do

Fundo

Municipal

do

Meio

Ambiente

e

Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA, sendo urn deles o(a) Presidente e o outro
o(a) Coordenador(a) Executivo(a).
§ 2° - A aplicagao dos recursos de natureza financeira, dependera da disponibilidade

de fundos e do cumprimento de programagao pr5via da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Naturais - SEMAP, com homologagao, por maioria simples, do

CORAPA.
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Art. 90 -

0 Or9amento anual do Fundo Municipal do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA sera aprovado pelo COMAPA, de acordo
com o previsto em seu Regimento lntemo.
§ 1° -0 saldo positivo do Fundo Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentavel - FEMMA, apurado em balango financeiro, sera transferido para o
exercicio seguinte.

§

2° - 0 orgamento

do Fundo Especial

Municipal do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA privilegiara as politicas e o programa de
trabalhos governamentais e os principios da universalidade e do equilibrio.

Art. 10 -

Constituem Ativos do Fundo Especial Municipal do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentavel -FEMMA:
I -Disponibilidade somat6ria em bancos oriundos das receitas especificadas no artigo
anterior;
11 - Direitos que porventura vier a constituir;

Ill - Bens m6veis e im6veis, com ou sem Onus, destinados a execugao dos progranas
e projetos ambientais.

§ 1° Anualmente se processara o inventdrio dos bens e direitos vinculados ao Fundo

Especial Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA.
§ 2° Os bens m6veis e im6veis adquiridos com recursos do Fundo Especial Municipal

do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA serao incorporados ao
patrim6nio do Municipio de Pago do Lumiar -MA, sob a administragao da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente.

Art. 11 -Constituem passivos do Fundo Especial Municipal do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA as despesas oriundas da execugao e
desenvolvimento do Plano de Aplicagao e Investimento daquilo que foi aprovado pelo

COMAPA.
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Art. 12 - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMAP e

ao COMAPA, na forma da legislagao aplicada, compete:

I - Elaborar e propor o Plano de Trabalho Anual do Fundo Especial Municipal do
Meio Ambiente E Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA;
11 - Aprovar as modalidades de aplicagao dos recursos do Fundo Especial Municipal

do Meio Ambiente - FMMA,

inclusive

sua formalizagao

e documentagao

comprobat6ria das entidades beneficialias;

Ill -Propor adequagao e remanejamento de despesas previstas no Plano de Aplicagao,
com a homologagao do COMAPA.
IV -Analisar, aprovar ou rejeitar a prestagao de contas de que trata o artigo 7° deste

Regimento.

Art. 13 -As opera96es com recursos do Fundo Especial Municipal do Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA serao formalizadas atrav5s de Convenios,
termos de fomento ou de colaboragao e acordo de cooperagao celebrados entre as
entidades beneficidrias e o Conselho Gestor.

Art. 14 -Fica proibida, a qualquer titulo, a distribuigao de gratificag6es de resultados

relativos a administragao anual do Fundo Especial Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA.

Art. 15 -0 Conselho Gestor mantera escrituragao contabil pr6pria e individual, bern

como prestara contas para a Controladoria Geral do Municipio e ao Tribunal de
Contas do Estado do Maranhao, na forma da legislagao especifica.

Art. 16 - Os balancetes, encaminhados pelo Conselho Gestor ao Tribunal de Contas
do Estado, serao anexados aos demonstrativos analiticos dos saldos das
financeiras.
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Art. 17 - 0 controle intemo e o acompanhamento fisico-financeiro dos estudos,
projetos, obras e servigos beneficiados com os recursos do Fundo Especial Municipal

do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA serao exercidos pelo
Conselho Gestor.

Art. 18 - 0 saldo financeiro verificado em urn exercicio sera transferido para o
exercicio seguinte, a cr6dito do mesmo Fundo.

Art. 19 - Os rendimentos do Fundo Especial Municipal de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentavel do ano subsequente, terao como base a arrecadagao do
ano anterior.

Paragrafo dnico. Quando o balango dos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro, exceder o valor previsto na lei orgamentdria do ano anterior, cabera ao
Conselho Gestor do Fundo, a deliberagao e execugao da receita excedente.

Art. 20 - Os casos omissos serao encaminhados pelo Conselho Gestor do Fundo

Especial Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel - FEMMA ao

COMAPA para deliberagao.

Art. 21 -Este Regimento entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as
disposig6es em contrario.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PACO D0 LUMIAR, ESTAD0
DO MARANHAO, AOS TREZE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE DOIS
MIL E DEZENOVH.
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