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ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

LEI 

 

 

LEI Nº 952/2021 

 

 

“Dispõe sobre criação do Conselho Municipal do 

Meio Ambiente (CMMA) e instituí o Fundo Municipal de 

Meio Ambiente – FMMA, do Município de Ouro Verde de 

Minas-MG, e dá outras providências.” 

 

 

O povo do Município de Ouro Verde de Minas - MG, por meio de seus representantes 

legais na Câmara Municipal aprova, e eu, Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos, Prefeito 

municipal, sanciono a seguinte lei:  

 

Art. 1°. Cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente do Município de Ouro Verde de 

Minas-MG. 

 

Art. 2º. O Conselho Municipal do Meio Ambiente desenvolverá as suas atividades 

com as atribuições de:  

I - propor e formular políticas municipais do meio ambiente e acompanhar a sua 

execução;  

II - propor e formular normas, critérios e padrões relativos ao controle e manutenção 

da qualidade do meio ambiente, obedecidas as leis e diretrizes municipais, estaduais e federais;  

III - deliberar, em última instância administrativa, em grau de recurso, sobre 

penalidades e licenças ambientais emitidas pelo Poder Público Municipal;  

IV - apresentar propostas para reformulação do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano do Município, no que se refere às questões ambientais;  

V - sugerir a criação de Unidades de Conservação;  
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VI - examinar qualquer matéria em tramitação no Município que envolva questões 

ambientais, a pedido do Prefeito Municipal,  

VII - encaminhar ao Prefeito sugestões para a adequação de leis e demais atos 

municipais às normas vigentes sob proteção ambiental e de uso e ocupação do solo;  

VIII - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros e materiais, pelo 

Município, à gestão ambiental;  

IX - promover encontros, palestras, seminários e outros eventos sobre temas ligados 

ao meio ambiente;  

X - estabelecer integração com órgãos estaduais, federais e internacionais, bem 

como outros municípios, no que diz respeito às questões ambientais;  

XI - participar de atividades correlatas de competência de outros órgãos ou 

Conselhos Municipais;  

XII - exercer atividades afins. 

 

Art. 3º. O Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA será composto de forma 

paritária entre o poder público Municipal e a sociedade Civil, constituído por:  

I –Secretário Municipal de Meio Ambiente; 

II – Um representante da Secretária Municipal de Administração; 

III – Um representante da Câmara Municipal de Vereadores; 

IV– Um representante de Associações Comunitárias; 

V – Um representante de entidades representativas da sociedade civil e atuantes no 

campo da promoção e defesa dos direitos da população; 

VI – Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

 

§ 1º. Cada membro titular do Conselho Municipal de Meio Ambiete terá um suplente. 

 

§ 2º. Os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA e seus 

respectivos suplentes serão nomeados por meio de Portaria, respeitadas as indicações dos 

respectivos órgãos definidos nesta Lei. 
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§ 3°. Os membros do Conselho — CMMA, terão um mandato de dois anos, podendo 

ser reconduzido por um mandato de igual período, enquanto no desempenho das funções ou 

cargos nos quais foram nomeados ou indicados. 

§ 4°. O titular de órgão ou entidade governamental indicará seu representante, que, 

poderá ser substituído, a qualquer tempo, mediante nova indicação do representado. 

§ 5°. Caberá as entidades escolhidas a indicação de seus representantes ao Prefeito 

Municipal, por intermédio de oficio para a composição do Conselho Municipal; 

 

Art. 4º. O mandato dos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente será 

exercido sem quaisquer remunerações, constituindo-se, para todos os efeitos, em serviço de 

relevância para a comunidade. 

 

Art. 5º. Num prazo de 90 (noventa) dias, os conselheiros elaborarão e aprovarão um 

projeto de Regimento Interno, a ser homologado por Decreto pelo Prefeito Municipal. 

 

Art. 6º. O CMMA realizará a cada ano uma Conferência Municipal de Meio Ambiente, 

aberta à participação popular, para propor debater, modificar e formular uma Política Municipal 

de Meio Ambiente. 

 

Art. 7º. O Conselho Municipal de Meio Ambiente — CMMA reunir-se-á 

semestralmente, em caráter ordinário, e extraordinariamente, por convocação por escrito do seu 

presidente ou por requerimento da maioria de seus membros. 

 

Art. 8º. O Conselho Municipal de Meio Ambiente — CMMA, instituirá seus atos por 

meio da Resolução aprovada pela maioria de seus membros transcritas em livro próprio, que será 

aprovado através de Decreto do Executivo Municipal. 

 

Art. 9º.  Fica instituído o Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA do Município 

de Ouro Verde de Minas-MG, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  
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Art. 10º. O Fundo Municipal de Meio Ambiente destina-se desenvolver ações e 

fomentar projetos que visem o uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo a 

manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. 

 

           Art. 11º. São fontes de recursos do FMMA: 

I- Dotações orçamentárias consignadas no orçamento municipal e as verbas 

adicionais estabelecidas no decorrer de cada exercício;  

II- recursos oriundos de doações, contribuições em dinheiro, valores, legados e bens 

móveis e imóveis recebidos de pessoa física e jurídica;  

III- o produto resultante de aplicação de sanções administrativas ou judiciais por 

infração às normas ambientais e de taxas ambientais;  

IV- recursos captados através de convênios, acordos e contratos entre o Município, o 

Estado ou a União com destinação específica ao Fundo.  

V- recursos financeiros resultantes do recolhimento por parte do Município , do Estado 

e da União, oriundos de fiscalização municipal e uso dos recursos naturais;  

Vl- outros recursos destinados por lei ou por determinação do Ministério Público e 

Poder Judiciário. 

 

Art. 12°. O saldo financeiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente verificado no final 

de cada exercício, será automaticamente transferidos para o exercício seguinte. 

 

Art. 13º.   Os recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente concentra recursos 

destinados a projetos de interesse ambiental e deverão ser aplicados através de órgãos públicos 

do nível municipal ou de entidades privadas cujos objetivos estatutários estejam em consonância 

com os objetivos do Fundo, desde que estas entidades não tenham fins lucrativos. 

 

Art. 14°. O Fundo Municipal do Meio Ambiente será administrado pela Secretaria do 

Meio Ambiente com a anuência do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 

 

Art. 15°. Os recursos financeiros do FMMA serão aplicados prioritariamente em 

projetos e programas nas seguintes áreas:  
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I- unidades de Conservação Municipal vinculadas ao Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC);  

II- pesquisa e desenvolvimento tecnológico;  

III- educação ambiental;  

IV- desenvolvimento institucional;  

V- controle ambiental;  

VI- gestão de resíduos sólidos;  

VII- fiscalização ambiental;  

VIII- Manejo e manutenção da arborização urbana; 

IX- Abastecimento de água; 

X- proteção e bem estar animal. 

 

Art. 16º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, em 20 de outubro 2021. 

 

 

Marcelo Adriano Xavier de Vasconcelos 

Prefeito Municipal 
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