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A sua Excelência Senhor
CLOVISSON SILVA

'-_-__-É
spARrifÁ'EÃÂâAOFtEA

Santa Bárbara do Pará, 05 de fevereiro de 3 019.

adop-       uHSN*Vereador Presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará

Senhor Presidente,

De ordem,

Com  os  mais  honrosos  cump

corte  de  contas,  o  projeto  de  lei  n°  00

encaminho  pam  apreciação  desta  egrégia

019  q"e  "Destina  ao  Fundo  Municipal  de  Meio

Ambiente - FMMA,  100% (cem por cento) dos repasses  estaduaís provenientes da Lei Estadual n°

7 .638, de  12 de julho de 2012, que insSiiui o ÍCMS:rietide, e dá outras prcNidências.

Certo    do    vosso    melhor    entendimento,    coloco-me    a    disposição    para    eventuais

esclarecimentos que possam se l`azer iiecessários.

Respeitosamente,
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Ao Exmo. Sr. Vereador CLOVISSON SILVA
DD. Presidente da Câmara Municipa] de Santa Bárbara do Pará

Senhor Presidente,

Anexo  Projeto  de  Lei  que  dispõe  sobre  a  destinação  de  100%  (cem  por  cento)  dos  repasses

Estaduais provenientes da Lei  Estadual n° 7.638, de  12  de julho de 2012,  que  institui o ICMS

Verdeg  ao  Fundo  Municipal  de  Meio  Ambiente ~ FMMA  do  Município  de  Santa Bárbara do

Pará, Pará, cumprindo assim obrigação imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM,

existente antes mesmo da posse do atual govemo.

Respeitosamente,

Santa Bárbara do Pará, 05 de fevereiro de 2019.
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PROJET0 DE LEi N° ooi
de 05 de fevereiro de 2019

Destina ao Fundo Municipal de Meio Ambiente
-FMMA,  100% (cem  por cento)  dos  repasses
estaduais provenientes da Lei Estadual n° 7.638,
de   12  de julho  de  2012,  que  institui  o  ICMS
Verde, e dá outras providências.

0  Exmo.  Sr.  Prefeito  de  Santa  Bárbara  do  Pará  -  Pará,  faço  saber  que  a  Câmara

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.  1°.  Fica  o  Município  de  Santa  Bárbara  do  Pará  obrigado  a  destinar  à  Secretaria

Municipal  de  Meio  Ambiente -  SEMMA,  via Fundo  Municipal  de Meio  ambiente - FMMA,

100% (cem por cento) do repasse estadual proveniente da Lei Estadual n° 7.638, de  12 de julho

de 2012, que institui o ICMS Verde, cujas receitas necessariamente financiarão:

1.       a qualidade ambiental dos recusos hídricos de águas superficiais, subteiTâneas e

nascentes no território municipal e em suas margens ribeirinhas;

11.       conservação e a recuperação das Áreas de preservação pemanente e as Áreas de

Reserva Lega] exjstentes no Município;

111.       nas  ações  de  m.qliutenção  e  conservação  da  arborização  ubana  e  nas  ações

referentes   a   limpeza   pública   que   protejam   o   esgotamento   sanitário   e   a

cc`risequente proteção de águas superficiais, subterrâneas e ribeirinhas;

IV.       O tratamento de esgoto sanitário, coleta diferenciada, transporte e destinação final

de resíduos hc`spitalares líquidos e sólidos;

V.       a implementação do sistema de coleta seletiva e diferenciada dos resíduos sólidos

urbanos;

VI.       projetos  municipais  de  obras,  refomas  e  melhorias  do   sistema  de  esgoto  e

saneamento   básico,   inclusive  tratamento   de  esgoto  "in  natura"  antes   de  ser

c.escartado errL corpos hídricos municipais, transmunicipais ou transestaduais;

VII.       a disseminação de modelos de produção sustentável e de adequação ambiental;

VIII.       a i.ecuperação  energética com reciclagem, estruturação,  implantação  e gestão do

cic]o  reverso  err`  acordo com a Lei Federal n°  12.305  de 02  de agosto de  2010 e

geração  de renda para cooperativas de catadores,  central de triagem e usinas de

r3c;clagem;
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IX.       cursos   de   capacitação   dos  membros   do   quadro   de   servidores   da   Secretaria

Municipal de Meio Ambiente - SEMMA;

X.       o financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços ambientais;

XI.       a aquisição de material pemanente e de consumo e de outros insumos necessários

ao   desenvolvimento   de   ações,   programas   e   projetos   relacionados   ao   meio

ambiente;

XII.       ações de educação ambiental;

XIII.       consultoria técnica ejurídica e de projetos voltados para área ambiental;

XIV.       custeio total da folha de pagamento de pessóal lotados na secretaria Municipal de

Meio Ambiente;

XV.      fomento de cadastro Ambiental Rual -CAR;

XVI.       manutenção da frota veicular utilizada para os serviços relacionados as atividades

da. Secretaria Mi`nicipal de Meio Ambiente; e

XVII.       implementação  no  município  do  disposto  na  Lei  Federal  n°  12.305,  de  02  de

agosto de 2Í) 10.

Art.  2°.  A  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  -  SEMMA  -  será  responsável  por

gerir  e  administrar  o  F`]ndí>  Municipal  de  Meio  Ambiente  -  FMMA,  sendo  o  ordenador  de

despesas   o   seu   secretário/a),   €   suas   contas   amuais   submetidas   à  apreciação   do   Conselho

Municipal de Mcio ambiente - COMMA - e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do
'-`    Pará-TCM.

Art. 3°. A Política Mu]iicipal do Meio Ambiente e os recursos oriundos desta Lei e sua

publicação serão de respcnsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Conselho

Municipal de Mei`i Ambiente do Município de Santa Bárbara do Pará.

Art. 4°. F,r,ta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Bárbara do Pará, 05 de fevereiro de 2019.

NILSON F[±_"oS SANTOS
Prefeito Municipal
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