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Experiência  

 
Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item CA7 da Diretiva Conselho Ambiental no Ciclo 2015 do 
PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Utilizar os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente nas ações municipais 
ambientais. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Prefeitura Municipal de Cosmópolis. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2013 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
A Prefeitura Municipal de Cosmópolis criou o Fundo Municipal de Meio Ambiente 
com o objetivo de proporcionar os meios financeiros para o desenvolvimento das 
políticas públicas destinadas ao meio ambiente. 

Também realizou a inscrição do Fundo Municipal de Meio Ambiente no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas, dotando-o de número de CNPJ próprio e efetuando 
ações ambientais com recursos provenientes deste Fundo. 

O Fundo Municipal do Meio Ambiente do Município de Cosmópolis recebe recursos 
de doações, compensações, etc.  
 



 
 
Metodologia  
 
 
A Prefeitura, por meio da Lei Municipal 3.528/2013, instituiu o Fundo Municipal de 
Meio Ambiente, de natureza contábil, instrumento de captação de recursos com a 
finalidade de proporcionar os meios financeiros para o desenvolvimento das 
políticas públicas destinadas ao meio ambiente. 
 
Constituem receitas do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA: (i) recursos 
previstos em dotação própria consignada anualmente no orçamento do Município e 
recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício; (ii) 
recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional do Meio Ambiente; (iii) 
recursos provenientes da aplicação de multas previstas em lei; (iv) contribuições, 
subvenções e auxílios da União, do Estado, do Município, e de suas respectivas 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações; (v) 
valores resultantes de doações de pessoas físicas e jurídicas, de organismos 
públicos e privados, nacionais ou internacionais; (vi) créditos resultantes de 
convênios, contratos e consórcios celebrados com instituições públicas e privadas, 
cuja execução seja de competência do município, observadas as obrigações 
contidas nos respectivos documentos; (vii) os rendimentos de qualquer natureza 
que venha auferir como remuneração decorrente de aplicação de seu patrimônio; 
(viii) outras receitas que venham a ser legalmente instituídas e ou repassadas. 
 
A gestão financeira do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA é feita pelo 
Departamento de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, cabendo-Ihe aplicar os recursos de acordo com plano a ser aprovado 
pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA. 
 
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente foi instituído pela Lei Municipal 
1.632/1990, que foi alterada pela Lei Municipal 3.527/2013. 
 
A inscrição do Fundo Municipal de Meio Ambiente no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas - CNPJ/MF próprio possibilita identificação e controle dos 
recursos disponibilizados e seu devido direcionamento para a execução das ações 
ambientais municipais. 
 
Um dos exemplos foi apresentado no Ciclo 2015 do Programa Município VerdeAzul: 
em reunião ordinária do COMDEMA, realizada no dia 08 de setembro de 2015, foi 
apresentado projeto com vistas à utilização dos recursos para corte de calçadas e 
plantio de 250 árvores em passeio público. 
 
Após o certame, cujo objeto foi adjudicado para a empresa Stilo Paisagismo 
Comercial Ltda., e a realização dos serviços, o pagamento se deu com recursos do 
Fundo Municipal do Meio Ambiente, por meio de transferência eletrônica. 
 
 
 
Desafio(s) 
 
Arrecadação de recursos, que é insuficiente para todas as ações ambientais 
pretendidas pelo Município. 
 
 



 
Resultado(s) 
 
Canalizar recursos advindos de diversas fontes, conforme disposição legal, para 
execução de ações ambientais ou a ela relacionadas. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Prefeitura Municipal de Cosmópolis; 
  
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 
  
Conselho Municipal de Meio Ambiente – COMDEMA. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Cosmópolis. 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados para fins de pontuação no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

Documentos apresentados pelo Município no Ciclo 2015: 

 

 



 

 

 

 


