
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto 
                     Gabinete do Prefeito 
 

  
LEI Nº 2.389 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.   
    

Altera a Lei nº 1.700, de 28 de março de 2012, 
revogando o Parágrafo Único do Artigo 15 e incluindo 
o Art. 15-A e seu Parágrafo Único. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 
 

 Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º - Fica revogado o Parágrafo único do artigo 15, da Lei Municipal nº 1.700, de 
28 de março de 2012. 
 
 Art. 2º - Fica incluído o artigo 15-A e seu Parágrafo único, na Lei Municipal nº 1.700, 
de 28 de março de 2012, com a seguinte redação: 

“Art. 15-A – São considerados prioritários, para a aplicação dos recursos do 
FUMMA, os planos, programas e projetos destinados a: 
I - criação, manutenção e gerenciamento de unidades de conservação e demais 
áreas verdes ou de proteção ambiental; 
II - educação ambiental; 
III - desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento e 
controle ambiental; 
IV - pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico; 
V - manejo dos ecossistemas e extensão florestal; 
VI - aproveitamento econômico racional, sustentável, de proteção e conservação da 
flora e fauna nativas; 
VII - desenvolvimento institucional e capacitação de recursos humanos do COMMA e 
da Secretaria de Meio Ambiente; 
VIII - pagamento pela prestação de serviços para execução de projetos específicos 
na área do meio ambiente; 
IX - aquisição de material permanente e de consumo necessário ao desenvolvimento 
de seus projetos, programas e ações; 
X - contratação de consultoria especializada; 
XI - financiamento de programas e projetos de pesquisa e de qualificação de 
recursos humanos. 
 
Parágrafo único. Os planos, programas e projetos financiados com recursos do 
FUMMA serão periodicamente revistos, de acordo com os princípios e diretrizes da 
política municipal de meio ambiente.” 

 
 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO 
PRETO, em 12 de dezembro de 2022. 
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