
Estado do Rio Grande do Sul
Município de Capão do Cipó

Gabinete do Prefeito Municipal

DISPÕE SOBRE O FUNDO
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -

Art. 2° São fontes de recursos do FUMOEMA:

I - dotações próprias do orçamento do Município;

II - o valor arrecadado como produto das sanções administrativas e judiciais
impostas a terceiros decorrentes de infrações às normas ambientais;
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III - contribuições, auxílios, subvenções e transferências de recursos da
União, do Estado e de outros Municípios, bem como de suas respectivas
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações
públicas;

IV - parcelas de compensação financeira estipulada no artigo 20, § 1°, da
Constituição da República;

V - valores resultantes de cO!1(ênios, c ntra tos e acordos celebrados entre o
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Parágrafo untco. Obser a' a·,.,;I. reqr. mação financeira, previamente
aprovada, o excesso de caixa existente será aplicado no mercado de capitais,
de através de instituição financeira oficial, vedada a aplicação em bancos
privados.

Art. 4° O FUMOEMA terá inscrição própria no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ, administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
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Art. 5° Os recursos do FUMDEMA destinam-se ao atendimento das despesas
com atividades de conservação, recuperação, proteção, melhoria, pesquisa,
controle, educação e fiscalização ambientais, inclusive no que tange ao
aparelhamento do órgão municipal incumbido de sua execução.

Débitos

§ 2° É vedada a aplicaçãb õe recursos de FUJADEMAem despesas e encargos
do pessoal da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional de
qualquer ente federativo, bem como com encargos financeiros estranhos à
sua finalidade.

§ 30 As disposições deste artigo não afastam a incidência da legislação
municipal que disciplina o repasse de recursos públicos e a celebração,
execução e prestação de contas de convênios administrativos e instrumentos
congêneres, que se aplicam de forma subsidiária. *
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Parágrafo único. Em casos excepcionais e em situação de emergência ou

estado calamidade púbica, assim declarados pelo Poder Executivo Municipal,

a aprovação referida no caput restringir-se-á exclusivamente ao Secretário

Municipal de Meio Ambiente e do Prefeito.
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Art. 6° O Poder Executivo Municipal enviará à Câmara de Vereadores,
anualmente, junto com o projeto de lei orçamentária, o orçamento do
FUMDEMA, detalhando a origem dos recursos segundo as especificações do
artigo 2°.

Art. 9° A utilização e liberação de recursos do FUMDEMA dependerão de
aprovação do Chefe do Executivo municipal, do Secretário Municipal de Meio
Ambiente, e do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
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Art. 10. À Secretaria Municipal de Meio Ambiente caberá definir as ações,
programas, projetos e serviços prioritários a serem executados com recursos
do FUMOEMA.

revogada a Lei

Registre-se. /"\
Publique-se. f •
Em 27 / 11/ 2013

ERICO BELCHIOR CAZARTELI ~SADO
Secretário Municipal de Administração
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