
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE QUALIDADE AMBIENTAL – SQA

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - COMPAM

RESOLUÇÃO 02/01

Estabelece diretrizes para a gestão do Fundo
Municipal de Proteção e Recuperação
Ambiental – FMAM, e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Proteção Ambiental - COMPAM, no uso das atribuições
legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município - LOM, em seu art. 273 da
LOM, a Lei Municipal 3.835, de 16 de junho de 1994, e a Resolução COMPAM 01,
de 20 de julho de 1995 (Regimento Interno), e 

Considerando o art. 258 da LOM e a Lei Municipal 4.292, de 6 de junho de 1998,
que se referem ao Fundo Municipal de Proteção e Recuperação Ambiental;

Considerando a necessidade de que o município de Pelotas, com a colaboração
do COMPAM, financie projetos demonstrativos de qualidade ambiental.

RESOLVE

Art. 1º O Fundo Municipal de Proteção e Recuperação Ambiental - FMAM será
administrado pela Secretaria Municipal de Qualidade ambiental - SQA, de acordo
com as diretrizes estabelecidas nesta resolução, conforme determina o art. 4º da
Lei Municipal n.º 4292, de 6 de junho de 1998.

Art. 2º Os recursos financeiros do FMAM serão aplicados prioritariamente nas
áreas previstas no art. 2º da Lei Municipal 4.292, em forma de projetos,
obedecendo o seguinte:

I - para estudos de viabilidade de implantação de Unidades de Conservação,
especialmente no: 

a) levantamento de áreas propícias à preservação;

b) plano de manejo de áreas já existentes e não implantadas. 

II - com a finalidade de apoiar projetos de educação ambiental formal, não formal e
informal, podendo ser: 

a) seminários, congressos e outros do gênero;



b) publicação de material que de suporte à educação ambiental;

c) projetos temáticos de inserção comunitária, com durabilidade não inferior a 1
(um) ano e não superior a 2 (dois) anos.

III - no fortalecimento do controle ambiental do município, através de:

a) aquisição de material permanente e de consumo para o órgão ambiental
municipal;

b) contratação de terceiros a fim de fornecer laudos técnicos para subsidiar as
decisões administrativas do órgão ambiental municipal;

c) desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de pessoal
em questões ambientais.

IV - em pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis,
preferencialmente para as que tenham alcance regional, tais como:

a) estudos sobre a produção e uso de energia;

b) estratégias de produção econômica de baixo impacto ambiental;

c) métodos para diminuição da produção de resíduos.

V - para apoiar projetos de organizações não governamentais (ONGs) sem fins
lucrativos que tenham como objetivo principal o fortalecimento institucional da
entidade, assim entendido aqueles que:

a) dispuser sobre compra de material permanente para a organização;

b) pagamento de pessoal com a finalidade organizacional da entidade.

Parágrafo único. Trimestralmente, a Secretaria Executiva do FMAM prestará
contas dos recursos arrecadados e gastos, ao plenário do COMPAM.

Art. 3º Os projetos apoiados pelo FMAM serão analisados por um Conselho
Gestor (CG-FMAM), o qual, a partir dessa Resolução, terá poder terminativo para
aprovar ou não as solicitações, incumbindo-lhe informar semestralmente ao
plenário do COMPAM todos os projetos apresentados com seus respectivos
pareceres. 

§ 1º O CG-FMAM será formado:

I – pelo Secretario Municipal de Qualidade Ambiental;

II – por 1 (um) representante da coordenação do COMPAM;



III – por 1 (um) representante de cada um dos seguintes setores membros do
COMPAM:

a) organizações não governamentais ambientalistas;

b) entidades de ensino, pesquisa e extensão.

c) associações diversas;

§ 2º Todos os representantes do inc. II serão eleitos no plenário do COMPAM em
reunião convocada para esse fim, para o período de 2 (dois) anos de mandato.
Cada representante eleito deverá indicar um suplente.

§ 3º O CG-FMAM reunir-se-á ordinariamente a cada 3 (três) meses, para avaliar
projetos, sendo que na primeira reunião aprovará seu Regimento Interno.
Reuniões extraordinárias serão requeridas pelo Secretário Executivo do FMAM,
justificadamente.

§ 4º Anualmente, serão definidos pelo CG-FMAM os percentuais do Fundo a
serem investidos em cada uma das linhas de atuação do COMPAM;

§ 5º Os recursos poderão ser aplicados em projetos apresentados de forma
independente ao CG-FMAM, ou nas linhas prioritárias definidas anualmente pelo
conselho, conforme publicação em edital;

§ 6º O mandato do Conselho Gestor coincidirá com o mandato da Coordenação
do COMPAM.  

Art. 4º O FMAM deverá possuir uma estrutura administrativa assim organizada:

I - Secretário Executivo, responsável pela organização administrativa, tais como
atas de reunião do CG-FMAM, publicação de resultados da avaliação de projetos,
distribuição de processos entre os membros do CG-FMAM, bem como pela
solicitação de viabilidade emitida pela SQA;

II - Contador, responsável pelo balanço contábil do FMAM.

§ único. O Secretário Executivo e o Contador serão designados pelo Prefeito
Municipal, mediante ato administrativo, dentre os servidores do quadro municipal.

Art. 5º - O fluxo de projetos para serem analisados pelo CG-FMAM obedecerá ao
seguinte:

I - protocolo na SQA e encaminhamento ao Secretário Executivo do FMAM;

II - o Secretário Executivo do FMAM deverá solicitar parecer prévio à SQA,
quando for o caso e, após, distribuir a um membro do CG-FMAM para que este
elabore relatório a ser votado na reunião ordinário CG-FMAM;



III - se aprovado o projeto, a entidade requerente será informada para que firme
convênio específico como o órgão ambiental, onde constará a aplicação dos
recursos e apresentação dos relatórios. Em caso de reprovação, o requerente
será informado do resultado com os motivos da decisão;

§ 1º Em caso de solicitação para utilização de recursos do FMAM pela SQA, após
o protocolo, o Secretário Executivo do fundo enviará o processo diretamente ao
relator, que não poderá ser o representante do órgão ambiental, e a decisão final
do CG-FMAM será suficiente para a liberação dos recursos.

§ 2º Até a efetivação do CG-FMAM, a Coordenação do COMPAM, com o adendo
do órgão ambiental municipal, avaliará a solicitação de utilização dos recursos do
FMAM, registrando em ata as decisões, o que será suficiente para a liberação dos
recursos, obedecendo ao seguinte processo:

a) pedido protocolado na SQA com orçamento e proposta de utilização dos
recursos;

b) envio à Secretaria Executiva do COMPAM e distribuição a um relator, membro
da coordenação, para que dê despacho, favorável ou não;

c) decisão final pela coordenação ampliada do COMPAM e liberação, ou não,
dos recursos.

Art. 6º Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação, cabendo à SQA
as providências para a criação da estrutura do FMAM no prazo de 90 (noventa)
dias.

Pelotas, 17 de dezembro de 2001.

FERNANDO CAETANO
Coordenador Presidente

ANA JÚLIA GONÇALVES FORTUNA
Secretária Executiva


