
 

1 

“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

 

 

D E C R E T O 

Nº 7359/2018 

  

 
“Aprova o regulamento do Fundo Municipal do 
Meio Ambiente do Município de São Sebastião.” 

  

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal da Estância Balneária de São Sebastião, usando 

das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, 

  

CONSIDERANDO a Lei nº 2509/2017 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 

de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 2588/2018 que altera a Lei nº 2509/2017 que dispõe sobre a 

criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente, e dá outras 

providências; 

  

CONSIDERANDO a proposta do Regulamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente 

deliberada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, conforme ata da reunião do Conselho de 09 de 

agosto de 2018, apresentada nos autos do processo administrativo nº 9115/2018, devidamente 

analisada e homologada, 

  
D E C R E T A: 

  

Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente do 

Município de São Sebastião, anexo ao presente Decreto. 

  

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  

São Sebastião, 30 de novembro de 2018. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  
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REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIC ̧O ̃ES PRELIMINARES 

Art. 1º O Fundo Municipal de Meio Ambiente, criado pela Lei Municipal nº 2.509/2.017 

alterada pela Lei Municipal nº 2.588/2018 e outras que eventualmente venham a substituí-la, será 

gerido de acordo com as normas estabelecidas no presente Regulamento. 

Art. 2° O Fundo Municipal de Meio Ambiente será gerido por uma Câmara Gestora cuja 

finalidade e ́ a de administrar, observadas as diretrizes do Conselho Municipal de Meio Ambiente - 

COMAM.  

 
CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE DO FUNDAM 
 

Art. 3° Nos termos das Leis Municipais nº 2.509/2.017 e Lei nº 2.588/2018 e eventuais 

alterações, o Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUNDAM tem como finalidade a implementação de 

ações destinadas a uma adequada gestão dos recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental, de forma a garantir um desenvolvimento integrado e sustentável e 

a elevação da qualidade de vida da população local.  

  

Parágrafo Único. Constituirão recursos do FUNDAM:  

I. Dotação orçamentárias a ele destinadas;  

II. Créditos adicionais suplementares a ele destinados; 

III. Repasse de recursos dos governos Federal e Estadual e de fundos similares, 

gerenciados, constituídos ou que venham a ser constituídos ou gerenciados por referidos governos; 

IV. 100% dos recursos resultantes da aplicação de multas por infrações à legislação 

ambiental, bem como indenizações oriundas de decisões judiciais relacionadas ao Meio Ambiente;  

V. Recursos oriundos de acordos judiciais ou extrajudiciais, contratos, consórcios, 

convênios, auxílios, subvenções, contribuições e transferências e demais pactos relacionados ou que 

tenham como objeto ações ligadas ao meio ambiente de caráter nacional e internacional;    
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VI. Recursos advindos da comercialização de produtos oriundos dos Viveiros 

Municipais; 

VII. Recursos provenientes da comercialização de produtos oriundos de programas de 

reciclagem de resíduos;  

VIII.  Recursos originários de compensações financeiras pela exploração mineral, a 

utilização de áreas degradadas ou de bens ambientais;  

IX. Recursos provenientes de atividades públicas, ainda que comunitárias, nas áreas 

de Meio Ambiente;  

X. Recursos auferidos a título de emolumentos relativos a requerimentos de 

cancelamento de autos de multas e requerimentos de certidões pertinentes a assuntos de Meio 

Ambiente;  

XI. Recursos advindos da participação na renda de filmes que enfoquem o Município 

sob os aspectos ambiental; 

XII. Recursos advindos da comercialização de publicações de caráter ambiental 

editadas pelo Poder Público.  

XIII. Recursos de Compensação Ambiental decorrentes de pareceres e licenças 

relativas a aprovação de Estudos de Impacto Ambiental de Projetos e Empreendimentos. 

XIV. Recursos de Indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de 

áreas verdes, devidas em razão de parcelamento irregular ou clandestino do solo; 

XV. Recursos de Compensação Financeira Ambiental; 

XVI. Recursos de multas por inobservância de estipulações fixadas em Termo de 

Compromisso e Ajustamento de Conduta, firmados perante a Prefeitura Municipal de São Sebastião ou 

Ministério Público pelo infrator, na forma do art. 5º, § 6º e do art. 6º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de 

julho de 1985, exceto os firmados em decorrência de relação de consumo; 

XVII. Recursos do ressarcimento das despesas de investigação da infração e instauração 

de procedimento administrativo que antecedam ao Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta; 

XVIII. Recursos de convênios firmados com órgãos e entidades de direito público e 

privado; 
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XIX. As transferências voluntárias orçamentárias provenientes de outras entidades 

públicas, privadas, nacionais ou internacionais;  

XX. As doações, os auxílios, as contribuições e os legados destinados ao Fundo por 

pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira; 

XXI. Recursos advindos de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA); 

XXII. ICMS Ecológico; 

XXIII. Recursos captados por Organizações da Sociedade Civil para financiamento de 

projetos ambientais a serem aprovados pelo COMAM; 

XXIV. Outras receitas eventuais que sejam destinadas ao Fundo. 

 

CAPÍTULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 

 

Art. 4º Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente estabelecer as diretrizes, 

prioridades e programas de alocação dos recursos do Fundo, em conformidade com a Política 

Municipal de Meio Ambiente, obedecidas as diretrizes Federais e Estaduais. 

Art. 5º O Fundo Municipal de Meio Ambiente, será administrado pela Secretaria Municipal 

da Fazenda, sob a orientação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observadas as diretrizes 

fixadas pelo COMAM e suas contas submetidas à apreciação do Conselho. 

Art. 6º Todos os recursos destinados ao FUNDAM devem ser contabilizados como receita 

orçamentária Municipal e, a ele alocados, através de dotações consignadas na Lei Orçamentária ou de 

créditos adicionais, obedecendo a sua aplicação as normas gerais da legislação incidente.  

Art. 7º Para acompanhar a gestão financeira dos recursos do FUNDAM, o COMAM 

deverá constituir Câmara Gestora formada por conselheiros, pelo prazo de 90 dias, a contar da 

publicação da Lei de criação do Fundo e/ou suas respectivas alterações.  

Art. 8º Para gerir contabilmente o FUNDO, será nomeado um Gestor que ficará 

responsável em proceder contabilização, conciliação bancária e a prestar contas ao COMAM. 

 

CAPÍTULO IV 
DA CÂMARA GESTORA  
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Art. 9º A Câmara Gestora do Fundo de Meio Ambiente, compor-se- a ́ paritariamente de:  

I. Dois representantes do Poder Público Municipal, obrigatoriamente CONSELHEIROS 

DO COMAM e preferencialmente vinculados a Secretaria da Fazenda e Secretaria de Educação, a 

serem escolhidos pelo pleno, com poder de voz e voto; 

II. Dois representantes da sociedade civil, obrigatoriamente CONSELHEIROS DO 

COMAM, escolhidos pelo pleno, com poder de voz e voto; 

III. Um presidente, sendo este obrigatoriamente o Secretário Municipal de Meio Ambiente, 

com poder de voto de minerva (desempate); 

IV. Um secretário executivo sem poder de voto; 

Art. 10 - A Câmara Gestora, será presidida pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, 

que em eventual ausência e/ou impedimentos eventuais, será substituto pelo seu suplente no COMAM; 

Art. 11 - A Secretaria Municipal da Fazenda será notificada das reuniões da Câmara 

Gestora, podendo indicar representante com direito a voz.  

Art. 12 - A Câmara Gestora, se reunira ́ ordinariamente mensalmente ou bimestralmente, 

conforme calendário aprovado para o ano seguinte, na última reunião de cada ano e 

extraordinariamente por convocação de seu Presidente. 

Parágrafo Único. Preferencialmente as reuniões serão marcadas na mesma data das 

reuniões do COMAM, visando otimizar e compatibilizar datas das reuniões; 

Art. 13 - A Câmara Gestora, decidirá por maioria simples dos membros presentes, 

cabendo ao Presidente o voto de desempate, na reunião em que o processo for relatado ou, se pedida 

vista, na subsequente.  

Art. 14 - A Câmara Gestora, poderá propor ao Secretário Municipal de Meio Ambiente a 

criação de Grupos de Trabalho, com prazo determinado, para apreciação de temas específicos. Tais 

grupos serão constituídos por membros do Conselho de Meio Ambiente, e/ou por técnicos convidados 

com notória e comprovada expertise da área correlata ao projeto apresentado e de outros órgãos 

municipais. 
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Art. 15 - As deliberações da Câmara Gestora serão remetidas ao Pleno do COMAM e 

publicadas no Boletim Oficial do Município, e/ou site da Prefeitura Municipal, cabendo as providências e 

eventuais despesas de publicação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

CAPÍTULO V 
DA COMPETÊNCIA DA CÂMARA GESTORA 

Art. 16 - Cabe à Câmara Gestora zelar pela aplicação dos recursos do Fundo de acordo 

com sua finalidade legal, competindo-lhe:  

I - fazer cumprir as diretrizes prioritárias ou emergenciais determinadas pelo Conselho 

Municipal de Meio Ambiente – COMAM; 

II - fixar critérios para a aplicação dos recursos do Fundo, levando em conta as diretrizes 

do Conselho Municipal de Meio Ambiente;  

III - avaliar e aprovar requerimentos e projetos apresentados; 

IV - supervisionar os projetos em execução, bem como aprovar os relatórios de 

acompanhamento;  

V - decidir sobre as matérias relacionadas a ̀ política financeira operacional, bem como 

sobre as demais questões submetidas à Câmara Gestora;  

VII – analisar as contas do exercício a serem submetidas ao Conselho Municipal de Meio 

Ambiente;  

VIII - aprovar o relatório anual do Fundo;  

IX - apresentar ao Secretário Municipal de Meio Ambiente diretrizes ao Plano Anual de 

Trabalho;  

Art. 17 - Compete ao Secretário Executivo: 

I. Elaborar a pauta das reuniões; 

II. Secretariar as reuniões, bem como viabilizar as deliberações da Câmara Gestora; 

III. Receber, opinar e avaliar os projetos apresentados; 
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IV. Elaborar, com o auxílio do Assessor da Secretaria da Fazenda e demais membros da 

Câmara Técnica, a prestação de contas do Fundo e o relatório anual de atividades, o qual devera ́ 

conter, no mínimo, os seguintes tópicos:  

a) Objetivos e prioridades; 

b) Orçamento, origem dos créditos e balanços;  

c) Resultados previstos e alcançados; 

d) Relação dos membros da Câmara Gestora; 

e) Reuniões realizadas; 

f) Diretrizes para o próximo exercício fiscal. 

V. Subsidiar a Câmara Gestora na elaboração do Plano Anual de Trabalho e seu 

respectivo orçamento; 

VI. Contribuir e promover as atividades de captação de recursos. 

 
CAPÍTULO VI 

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO 

 

Art. 18 - Os recursos do FUNDAM serão aplicados na execução de projetos e atividades 

que visem: 

I- Custear e financiar ações de controle, fiscalização e defesa do meio ambiente, 

exercidas pelo Poder Público Municipal; 

II- Financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou não 

governamentais que visem: 

a)  A proteção, recuperação ou estímulo ao uso sustentável dos recursos naturais do 

município; 

b) O desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental; 

c) A recuperação, manutenção e conservação de áreas de preservação permanente;  

d) O treinamento e a capacitação de recursos humanos para a gestão ambiental; 

e) O desenvolvimento de projetos de educação e conscientização ambiental; 
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f) O desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento, 

administração e controle das ações constantes na Política Municipal de Meio Ambiente;  

g) A implantação do Sistema Municipal de Unidades de Conservação; 

h) O desenvolvimento de projetos que visem a implementação de planos de gestão e 

ação das respectivas unidades de conservação existentes no Município; 

i) Aquisição de bens, equipamentos ou serviços que visem o controle, monitoramento e 

fiscalização ambiental; 

j) Outras atividades, relacionadas à preservação e conservação ambiental, previstas em 

resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente. 

 Art. 19 - O Conselho Municipal do Meio Ambiente editará resoluções estabelecendo os 

termos de referência, minutas de editais, documentos obrigatórios, a forma e os procedimentos para a 

apresentação e aprovação de projetos a serem apoiados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, 

assim como a forma, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios financeiros e de atividades que 

deverão ser apresentados pelos beneficiários; 

Art. 20 - Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, projetos 

incompatíveis com a Política Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 21 - As entidades que se habilitarem nos editais de financiamento de projetos, 

deverão obrigatoriamente cumprir os requisitos estabelecidos em resolução a ser aprovada pelo 

COMAM. 

Art. 22 - São beneficiários do FUNDAM: 

I - o órgão ou entidade da administração pública direta e indireta municipal responsável 

pela elaboração, criação, implantação ou execução de projeto ou programa de recuperação, 

reconstituição, restauração, proteção, fiscalização ou defesa de bem ou direito difuso; 

II - o projeto ou programa de recuperação, reconstituição, restauração, proteção ou defesa 

de bem ou direito difuso, desenvolvido por entidade não governamental legalmente constituída e sem 

fins lucrativos que atenda aos requisitos instituídos no Regimento Interno do FUNDAM e resoluções 

deliberadas pelo COMAM. 

§1° A convocação dos interessados para apresentação dos projetos a que se refere o 

inciso II deste artigo será feita por meio de publicação de edital específico. 
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§2° As receitas do Fundo Municipal de Meio Ambiente destinadas ao financiamento dos 

projetos de que trata o inciso II, deste artigo serão transferidas mediante convênios, termos de parceria, 

acordos, ajustes ou outros instrumentos previstos em lei, obedecidos os requisitos estabelecidos pelo 

COMAM. 

§3° O percentual máximo de receitas do FUNDAM a ser destinado ao financiamento de 

projetos e/ou programas, serão fixados pela Câmara Técnica do FUNDAM, de acordo com a relevância 

do projeto e/ou programa. 

Art. 23 - Após a aprovação do uso da receita pelo COMAM, o FUNDAM poderá utilizar o 

cadastro de registro de preços (CRP) homologado pela Prefeitura Municipal, em casos de compras de 

bens e/ou serviços.  

Art. 24 - Havendo necessidade de licitação para compra de bens e/ou serviços, a licitação 

ficará a cargo do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de São Sebastião, que será 

considerado o órgão licitatório do FUNDAM. 

Art. 25 - Os recursos do FUNDAM serão contabilizados em CNPJ próprio do FUNDO e os 

recursos serão depositados em conta específica, de acordo com as normas estabelecidas pela 

Secretaria Municipal da Fazenda. 

Art. 26 - Os recursos do FUNDAM serão aplicados exclusivamente nos projetos e 

atividades definidos no artigo 18º deste Regulamento, sendo expressamente vedada a sua utilização 

para custear despesas recorrentes de responsabilidade do Município de São Sebastião. 

Art. 27 - Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo pleno do 

COMAM. 

Art. 28 - O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação revogando-se 

as demais disposição em contrário. 

 

São Sebastião, 30 de novembro de 2018. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  

 


