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LEI n''145/2018
De 13 de margo de 2018

"Disp6e sobre a criaqao do - FUMDEMA,
Fundo Municipal de Defesa do Meio
Ambiente da Secretaria Municipal da
Agricultura, Agua e Meio Ambiente e da
outras providOncias".

MUNICIPIO DE CANINDE DE SAO FRANCISCO, ESTADO

DE SERGIPE,

A Cimara Municipal de Canind6 de Sao Francisco aprova e eu, Prefeito

tunicipal de Caninde de Sio Francisco, no uso de minhas atribui96es legais, sanciona a

seguinte Lei:

DISPOSIgAO PREL!MINAR

Art.'lo Fica instituido o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, como

objetivo de desenvolver projetos que visem o uso racional e sustentdvel dos recursos

naturais existentes no municipio, bem como facilitar e administrar a captagao, o repasse e a

aplicagdo de recursos destinados ao desenvolvimento de ag6es que visem a protegao,

conservagao, reparagao e melhoria do meio ambiente, no processo de desenvolvimento

econ6mico e social do Municipio de Canind6 de S5o Francisco.

Art. 29 O FUMDEiTA 6 uma unidade or9amentaria, vinculado d Secretaria

Municipal da Agricultura, Agua e Meio Ambiente, sem personalidade juridica, indispens5vel

ao desenvolvimento das ag6es de defesa e desenvolvimento do meio ambiente do Municipio

de Canind6 de 56o Francisco, tendo vigEncia indeterminada.

ParSgrafo 6nico. E vedada a aplicagao de recursos financeiros do FUMDEMA em despesa

com pessoal da Administra9ao Direta, bem como com encargos financeiros estranhos d sua

finalidade.
TITULO I

CAPITULO I

sEcQAo I

Art. 3o Sao receitas do Fundo Municipal de Defesa do Meio

l- as dotag6es orgamentarias do Municipio e recursos

estabelecer no transcorrer de cada exercicio;
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ll- produto de multas impostas por infrag6es a legislaQao ambiental,

lll- as taxas promovidas pela Secretaria Municipal da Agricultura. Agua e Meio
Ambiente;

lV- as contribuig6es, subveng6es e auxilios da Uniao, do Estado e do Municlpio e de
suas respectivas autarquias, empresas ptblicas, sociedades de economia mista e
funda96es;

V- os convCnios, contratos e acordos celebrados entre o Municipio e instituig6es
ptiblicas e privadas, cuja execugSo seja competencia da Secretaria Municipal da Agricultura,
Agua e Meio Ambiente, observadas as obrigag6es contidas nos respectivos instrumentos;

Vl- as doag6es, como import6ncias, valores, bens m6veis e im6veis, que venha a

receber de pessOas flsicas e juridicas ou de organismos ptiblicos e privados, nacionais e ou
internacionais;

Vll - os rendimentos de qualquer natureza que venha auferir como remuneragao
decorrente de aplicag6o de seu patrim0nio;

Vlll- os recursos provenientes de transfer6ncia de valores do Fundo Nacional de Meio
Ambiente e do Fundo Estadual de Defesa Ambiental;

lX- os produtos oriundos da venda de publicagao e mat6rias, al6m dagueles

advindos de campanhas e eventos, todos relacionados com a causa ambiental;

X- os recursos decorrentes de operagio de cr6dito internas e externas, destinados
aos programas e projetos da Area ambiental;

Xl- restituig6es por servigos executados de recomposigSo de 6reas degradadas;

X- outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao Fundo Municipal

de Defesa do Meio Ambiente.

$ 1o os recursos que comp6em o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente serdo

depositados, em instituigao financeira estatal, em conta especial, sob denominagdo: Fundo

Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUMDEiTA, que sera administrado pela Secretaria

Municipal da Agricultura, Agua e Meio Ambiente.

$ ? o saldo financeiro do FUMDEMA, apurado em balango ao final de cada exercicio,

sera langado a cr6dito do mesmo Fundo para o exercicio seguinte'

$ 3o A Secretaria Municipal da Agricultura, Agua e Meio Ambiente dever6 fornecer ao

ConselhoMunicipaldeMeioAmbiente,relat6riossemestraissobrea das

receitas previstas neste artigo, bem como a destinagSo ao Fundo Mun de

Meio Ambiente.

Defesa do
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Art. 40 As receitas do FUMDEMA serao aplicadas em conformidade com o seu
"Plano de Aplicagao de Recursos", sendo admitida d celebragio de conv6nios, acordos ou

ajustes com 6rgaos e entidades da Administrageo Direta ou indireta da Uni6o, dos Estados e

dos Municipios, e ainda as entidades privadas cujos objetivos sejam a prote9ao e
preservagao do meio ambiente e desde que nao possuam fins lucrativos.

Art. 5o Os recursos financeiros ser6o aplicados em projetos nas seguintes 6reas:

l- recomposigdo de areas degradadas, desde que nio identificado o agente
degradador ou nao seja possivel a implementageo da obrigagSo de tazer;

ll- plano de manejo, Agenda 21, estrutura ambiental e outros pertinentes ao meio
ambiente;

lll - conservagEo e aproveitamento econ6mico, racional e sustent6vel, dos recursos
naturais existentes;

lll- educagSo ambiental;

lV- controle e fiscalizagSo ambiental.

Par6grafo fnico. Para a realizaqdo dos projetos acima enumerados, fica autorizada a
aquisigdo e manutengeo de equipamentos, custeio de servigos, celebragdo de convOnios,

acordo e termos, bem como quaisquer outras medidas de necessidade comprovada,

observadas as determinag6es legais.

Art.60 - Sao atribuig6es do Secretdrio Municipal da Agricultura, Agua e Meio

Ambiente, quanto a gestao do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente:

l-preparar e apresentar anualmente o "Plano de AplicagSo de Recursos", o qual dever6

5er elaborado em conjunto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, devidamente

aprovado pela Assembl6ia do conselho, obedecendo aos prazos do ano financeiro;

ll- coordenar a execugao do plano referido no inciso anterior, mediante a

disponibilidade fi nanceira;

lll- preparar e apresentar ao conselho Municipal de Meio Ambiente o

demonsirativo semestral de receitas e despesas do Fundo Municipal de Defesa do

Meio Ambiente, submetendo a aprovagSo da Assembl6ia do conselho, dever5 ser

apresentado ao Minist6rio Priblico e disponibilizado as entidades ou 6rg5os de defesa

ambiental com aiuagao no Municipio acompanhado do Plano de Aplicagao de

Recursos;

lV- assinar os documentos necess6rios d liquidag6o das

pelo Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente;

V- manter os controles necess6rios d execugio
Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente;

das

contraidas
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Vl- manter o controle dos contratos e conv6nios onerosos e que envolvam
repasse de verbas com instituig6es governamentais e nao governamentais;

Vll - Praticar os demais atos de gestao do Fundo Municipal de Defesa do Meio
Ambiente.

Art. 70 A contabilizagdo do FUMDEMA tem por finalidade evidenciar sua situagao

financeira e patrimonial, observados os padr6es e normas estabelecidas na legislaqao

pertinente.

Art. 8o A contabilidade ser6 organizada de forma a permitir o exercicio das

fung6es de controle pr6vio, concomitante e Subsequente, inclusive de apurar custos dos

projetos definidos no "Plano de AplicagSo", bem como interpretar e analisar os resultados

obtidos.
Art.9o No prazo m6ximo de 90 (noventa) dias ap6s a publicag6o desta Lei, o

Secret6rio Municipal da Agricultura, Agua e Meio Ambiente, apresentare o "Ptano de

Aplicagao de Recursos'a que se refere o inciso ldo artigo 60, observadas as disposiQ6es

contidas no art. 50.

par5grafo fnico. Nenhuma despesa serA realizada sem a necessaria proviseo de recursos

e previs6o no,,Plano de Aplicag6o de Recursos" salvo, em 0ltima hip6tese, por deliberag5o

da maioria do Conselho Municipal do Meio Ambiente, visando atender situag6es

emergenciais devidamente comprovadas.

Art.1O Constituem-se despesas do Fundo Municipal de Defesa do Meio

Ambiente:

l- o financiamento total ou parcial dos programas constantes do Plano de AplicagSo

de Recursos;

ll - o atendimento de despesas diversas de cardter urgente e inadi6vel no

cumprimento do Plano de Aplicaqao de Recursos;

lll - o custeio das despesas de funcionamento do conselho Municipal de Meio

Ambiente, mediante previsdo no Plano de AplicagSo de Recursos elaborado pela

Secretaria Municipal da Agricultura, Agua e Meio Ambiente'

Art. 11 O Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente somente poder6 ser

extinto:
l- mediante lei municipal, apos demonstraqao

ele nao vem cumprindo com seus objetivos;

ll - mediante decisao judicial.

administrativa ou judicial de que



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDT DE SAO FRANCISCO

Gabinete ilo Prefeito

Par6grafo rinico. O patrim6nio eventualmente apurado quando de sua extingdo e as

receitas decorrentes de seus direitos credit6rios serao absorvidos pela Secretaria Municipal

da Agricultura, Agua e Meio Ambiente, na forma como a Lei ou a decisSo judicial, se for o
caso, dispuser.

DAS DISPOSI9OES FINAIS

Arl.12 O Conselho Municipal do Meio Ambiente 6 o 6196o fiscalizador de todas

as atividades praticadas pela Secretaria Municipal da Agricultura, Agua e Meio Ambiente no

uso de recursos provenientes do FUMDEMA, devendo os demonstrativos cont6beis do

exercicio ser submetido i aprovagSo pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art.l3 Fica o Poder Executivo, autorizado a proceder as modificag6es

orgament6rias necessdrias para a execug6o desta Lei, mediante Decreto de Suplementag6o

para as adaptag6es na Lei Orgamentdria em vigor.

Ar1 14. Esta Lei entrar6 em vigor na data de sua publicagSo, revogadas as

disposig6es em contr6rio principalmente a Lei 19212007 de 03 de junho de 2007.

rancisco/SE, 13 de margo de 2018.Canind6 de


