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Prefeitura do Município de Três Pontas - MG 
“TERRA DO PADRE VICTOR” 

 
 LEI Nº 4.228, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018. 

 
Altera a Lei Municipal nº 3.146, de 24 de 
novembro de 2010 que “Dispõe sobre a 
Política de Proteção, Conservação e Controle do 
Meio Ambiente e da melhoria da qualidade de 
vida no Município de Três Pontas, MG e dá 
outras providências”. 

 
   O Povo de Três Pontas- MG, por seus representantes na Câmara Municipal 
aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 
 
   Art. 1º. O art. 20 da Lei Municipal 3.146 de 24 de novembro de 2010, que  
“dispõe sobre a Política de Proteção, Conservação e Controle do Meio Ambiente e da 
melhoria da qualidade de vida no Município de Três Pontas, MG e dá outras providências” 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 

Art. 20 Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente, 
FMMA, administrado pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente, com aprovação do CODEMA, com o objetivo de 
implementar 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. 

 
  Art. 2º Ficam acrescidas ao Capítulo V da Lei Municipal 3.146 de 24 de 
novembro de 2010, 3 (três) seções com a seguinte redação: 
 

Seção I 
Dos Recursos que compõe o Fundo Municipal do Meio 

Ambiente - FMMA e sua destinação  
 

Art. 20-A Constituirão recursos do Fundo Municipal do Meio 
Ambiente - FMMA: 
 
I – Dotações orçamentárias a ele destinadas; 
II – créditos adicionais suplementares a ele destinados; 
III - produto de multas impostas por infração à Legislação 
Ambiental, lavradas pelo Município ou repassadas pelo 
Fundo Estadual do Meio Ambiente;  
IV – indenizações decorrentes de cobranças judiciais e 
extrajudiciais de áreas verdes, devidas em razão de 
parcelamento irregular ou clandestino do solo; 
V - produto de licenças ambientais emitidas pelo Município; 
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VI – compensação financeira ambiental;  
VII - doações de pessoas físicas e jurídicas; 
VIII - recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e 
convênios; 
IX – rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio 
patrimônio; 
§ 1.º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas em 
conta específica do Fundo Municipal do Meio Ambiente – 
FMMA – mantida em instituição financeira oficial, instalada 
no Município. 
§ 2.º - Os recursos do fundo poderão ser aplicados no 
mercado de capitais, quando não estiverem sendo utilizados 
na consecução de suas finalidades, objetivando o aumento de 
suas receitas, cujos resultados serão revertidos a ele. 
§ 3º - Eventual saldo não utilizado pelo Fundo Municipal de 
Meio Ambiente – FMMA será transferido para o próximo 
exercício financeiro, a critério da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente desde que a operação seja devida e 
previamente aprovada pelo Conselho Municipal de Meio 
Ambiente – CODEMA. 
 
Art. 20-B Ocorrendo a extinção do Fundo Municipal do Meio 
Ambiente – FMMA, os bens adquiridos com o uso de seus 
recursos serão incorporados ao patrimônio público 
municipal.  
Parágrafo único – Excetua-se do disposto no caput a aquisição 
realizada com recursos transferidos por intermédio de 
convênio, quando este estabelecer normas diversas para a 
destinação dos bens. 
 

Seção II 
Da Administração do Fundo Municipal do Meio Ambiente - 

FMMA 
 
Art. 20-C Compete ao Conselho Municipal de Meio Ambiente – 
CODEMA estabelecer diretrizes, prioridades e programas 
para a alocação dos recursos do Fundo Municipal do Meio 
Ambiente – FMMA, sempre em consonância com as diretrizes 
Federais e Estaduais aplicáveis à espécie. 
 
 
Art. 20-D A implementação das diretrizes, prioridades e 
programas para a alocação dos recursos oriundos do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente – FMMA é responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
Parágrafo único: O Fundo Municipal do Meio Ambiente -  
FMMA terá contabilidade própria, sendo suas contas anuais 
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submetidas à apreciação do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente – CODEMA e ao Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo do Município nos termos do inciso VIII, art. 
1º da Lei Municipal 2.061 de 30 de junho de 2000. 
 
 

Seção III 
Da aplicação dos Recursos do Fundo Municipal  

do Meio Ambiente 
 
Art. 20-E Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente – 
FMMA – serão aplicados na execução e 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) Proteger, recuperar ou estimular o uso sustentável dos 
recursos naturais; 
b) Desenvolver pesquisas de interesse ambiental; 
c) Treinar e capacitar recursos humanos em gestão 
ambiental, incluindo custeio de alimentação e hospedagem; 
d) Desenvolver projetos de educação e conscientização 
ambiental; 
e) Desenvolver e aperfeiçoar instrumentos de gestão, 
planejamento, administração e controle das ações constantes 
na Política Municipal do Meio Ambiente tratada no Capítulo I 
desta Lei; 
f) Adquirir equipamentos, prestação de serviços, material 
permanente e de consumo destinados ao desenvolvimento 
das atividades do CODEMA e da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente; 
g) Desenvolver trabalhos de comunicação e divulgação de 
matérias relativas ao Meio Ambiente, no Município; 
h) Confeccionar material consistente em “banners”, 
cartazes, “outdoors”, “folders”, folhetos de distribuição, 
dentre outros, para a divulgação de projetos e trabalhos 
desenvolvidos pela rede de serviços de apoio ao Meio 
Ambiente; 
i) Na contratação de consultorias especializadas e na 
aquisição de equipamentos de controle e monitoramento 
ambiental; 
j) Outras atividades relacionadas à preservação e 
conservação ambiental, previstas em resolução do CODEMA, 
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Parágrafo único – A fiscalização da aplicação dos recursos e 
da movimentação contábil será exercida pela Comissão de 
Fiscalização, composta por 3 (três) membros do CODEMA. 
 
Art. 20-F O saldo positivo do Fundo Municipal do Meio 
Ambiente - FMMA, apurado em balanço em cada exercício 
financeiro será transferido para o exercício seguinte a crédito 
do CODEMA. 
 
Art. 20-G O CODEMA editará resolução estabelecendo os 
termos de referência, os documentos obrigatórios, a forma e 
os procedimento para apresentação e aprovação de projetos 
a serem apoiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente – 
FMMA, assim como a forma, o conteúdo e a periodicidade dos 
relatórios financeiros e de atividades que deverão ser 
apresentados pelos beneficiários. 
Art. 8º Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal do 
Meio Ambiente – FMMA, projetos incompatíveis com a 
Política Municipal do Meio Ambiente, bem como 
incompatíveis com normas e/ou critérios de preservação e 
proteção ambiental, presentes nas Legislações Federal, 
estadual e municipal, vigentes. 

 
  Art. 3º. Fica acrescido à Lei Municipal 3.146 de 24 de novembro de 2010 o 
art. 24-A, com a seguinte redação: 
 

Art. 24-A As disposições pertinentes ao Fundo Municipal do 
Meio Ambiente – FMMA, não enfocadas por esta lei, serão 
regulamentadas por decreto do Poder Executivo, ouvido o 
Conselho Municipal do Meio Ambiente – CODEMA. 

 

   Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   
 
   Três Pontas - MG, 20 de fevereiro de 2018. 
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