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LEI MUNICIPAL N1091
De 18 de março de 2021

institui o fundo municipal do meio ambiente e
Desenvolvimento urbano- fumadurb, do município

de nossa senhora da glória/se e dá outras
providências.

LUANA MICHELE OLIVEIRA SILVA CACHO, PREFEITA DO
^^MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, do Estado de Sergipe, no uso de
' 'suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 45^ inciso IV da Lei Orgânica do

Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, combinado com a Lei

Federal N6.938, de 31 de agosto de 1981,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELA
SANCIONA A SEGUINTE LEh

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1o. Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano - FUMADURB, de caráter rotativo, natureza e
individuação contábil especial, destinado a dar suporte financeiro a programas de
desenvolvimento sustentantável.

1o - O Fundo Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Ç\Urbano - FUMADURB, vinculado ao órgão da Administração Municipal de Gestão

Ambiental, tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o desenvolvimento
de programas, projetos e ações voltados à proteção, recuperação e conservação
do meio ambiente no município de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE.

2o - Fundo Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano - FUMADURB tem, também, o propósito de promover e conciliar o
desenvolvimento urbano de forma sustentável.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO - FUMADURB

Art. 2o. O Fundo Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano - FUMADURB será administrado por um Conselho
Gestor integrado por 05 (cinco) membros, eleitos dentre os integrantes do
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Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA, e suas contas serão
submetidas à apreciação do CMMA e ao Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo Único - As receitas descritas no art. 9o, serão
depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência
de estabelecimento oficial de crédito e movimentada com assinatura de dois
membros do Conselho Gestor do FUMADURB, sendo um deles o Presidente e o
outro indicado dentre seus membros.^ ^

Art. 3o. Integrarão o Conselho Gestor do FUMADURB;
lI - O Presidente, escolhido pelo Prefeito Municipal, dentre os cinco

membros eleitos;s
II- O Vice-Presidente, eleito e escolhido em assembléia do

O  CMMA;
III- 02 (dois) membros do CMMA representantes da sociedade civil

eleitos em assembléia;,&^ ^       \

IV- 01 (um) servidor municipal com as funções de Secretário,
/    eleito em assembléia do CMMA.\
\                              1o - Os membros mencionados neste artigo, exercerão suas

;   funções pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos, por igual período.
2o - Os membros do Conselho Gestor do FUMADURB

}      exercerão suas funções de forma absolutamente gratuita, sem nada auferir dos
j cofres municipais, quer direta ou indiretamente.   í.-,...:.•

Art. 4o. Compete ao Conselho Gestor do FUMADURB:
\I  - Administrar o Fundo Municipal do Meio Ambiente e

\    Desenvolvimento Urbano - FUMADURB estabelecendo planos e aplicações dos
recursos conforme deliberações do Conselho Municipal do Meio Ambiente -

r\  \ \ CMMA; •   '\--^^i->* l..^... ,..,-^ >;^%     v^^ '• •         '       7       '    /

\II - Submeter ao CMMA o PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos
à cargo do Fundo Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano -

\ FUMADURB; ••-•• v-,-,: ,.;    "^-- -^,......,^- ; .•;. ^• ^^:^'; • ^ -•; v^-^^ ;

III- Apresentar ao CMMA as demonstrações de receita e despesa
e as prestações de conta do Fundo;

IV- Encaminhar, anualmente, ao Prefeito Municipal e a Câmara
Municipal de Vereadores o Balanço Do Plano De Aplicação, realizado no
exercício;

V- Subdelegar competência ao seu substituto legal em caso de

impedimento;
VI- Autorizar, expressamente, todas as despesas e pagamentos à

conta do FUMADURB;
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VII- Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos,
juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo
Fundo, devidamente autorizados pelo CMMA.

VIII- Receber os adiantamentos das dotações orçamentárias que
lhe forem destinadas;^ í • •l

IX- Administrar e fiscalizar a arrecadação da receita e o seu
controle através de conta bancária;

X- Decidir quanto a aplicação dos recursos;
!XI - Opinar, quanto ao mérito, na aceitação de doações, legados,

subvenções e contribuições de qualquer natureza, que tenham destinação especial
ou condicional;\

^XII - Opinar, quanto ao mérito, na aceitação de doações de bens

móveis e imóveis;
XIII - Elaborar o seu Regimento Interno.
Parágrafo Único - Os membros do CMMA são responsáveis

f solidários administrativa, civil e penalmente pelos atos praticados pelo Conselho
5      Gestor do FUMADURB.I

Art 5. As decisões do Conselho Gestor serão tomadas por
i maioria simples, com a presença de, no mínimo, 04 (quatro) de seus membros,
í   > cabendo ao Presidente o voto de desempate.;
;Art. 6o. O funcionamento do Conselho Gestor e as atribuições dos

1  f    membros serão estabelecidas em seu Regimento Interno.
Art. 7o. O Presidente do Conselho Gestor do FUMADURB é

\    obrigado a proceder à publicação, mensal, dos demonstrativos das receitas e das
\   despesas gravadas nos recursos do FUMADURB, principalmente em sitio

/"\  \      eletrônico destinado a atender a Lei N12.527/11. \ * ^/
\Art. 8o.   O Fundo Municipal  do Meio Ambiente  e

Desenvolvimento Urbano - FUMADURB será acompanhado e fiscalizado pelo
% Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA, que terá competência para:
^I. Definir os critérios e prioridades aplicação dos recursos do

FUMADURB;
H. Fiscalizar a aplicação dos recursos;
III.Apreciar a aplicação orçamentária apresentada pelo órgão

municipal do meio ambiente, antes de seu encaminhamento às
autoridades, para inclusão no orçamento do MUNICÍPIO;

IV. Aprovar o Plano Anual de Trabalho e o Cronograma Físico-
Financeiro apresentado pelo Órgão Municipal do Meio

Ambiente;
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V.Apreciar os Relatórios Técnicos e as Prestação de Contas
apresentadas pelo órgão municipal de meio ambiente, antes de
seu encaminhamento aos órgãos de controle competente;

VI.Outras atribuições que forem pertinentes na forma da
legislação ambiental.   ; A,

capítuloiii "•••••• y y y ::y :.; • ,aa;--^^-—.^.

DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO - FUMADURB
\Art. 9o. Constituem Receitas do Fundo Municipal do Meio

Ambiente e Desenvolvimento Urbano - FUMADURB:^ \
^I - Dotações orçamentárias,  consignadas anualmente,  no

Orçamento Municipal e verbas adicionais estabelecidas no decorrer de cada
exercício;   ; :  .-/Av : \A'- A _-,>^y ;A. A "A- V A, A,^.^.

II - Transferências da União, de Estados ou de países vizinhos,
/    destinados à execução de planos e programas de recursos hídricos de interesse
i  : comum; ' AA--,A-^A:A' ,,-oA AAAA>A---<^A;A; ;.  ^  v • ;.•-,• ••-..;•;: •;•,./.  ' -'":-,\ {

\   f :III - Recursos oriundos de operações de crédito e de aplicações no
A mercado financeiro;

í   íIV - Recursos captados através de convênios, acordos, contratos e
patrocínios celebrados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou

\   A   estrangeiras;A \
AV - Receitas decorrentes de compensações ambientais de que

\  \    trata o art. 36 da Lei Federal n 9.985, de 18 de julho de 2000;
\VI- Receitas provenientes de condenação judicial;

r\  \VII - Valor definido em regulamento de até 7% (sete por cento) do
\ benefício fiscal efetivamente utilizado por pessoas físicas ou jurídicas previsto na

\    Lei N 7.958, de 25 de setembro de 2003, decorrentes do Programa de
A Desenvolvimento Ambiental - PRODEA;

VIII- Contribuições, transferências, subvenções, auxílios ou
doações dos setores público e privado;

IX- Recursos operacionais próprios resultantes de adiantamentos
concedidos e de serviços prestados pelo MUNICÍPIO;

VI - Doações em espécie feitas diretamente para o FUMADURB;
X- Recolhimentos provenientes do pagamento das multas oriundas

dos autos de infração emitidos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
XI- Recolhimentos feitos por  pessoas físicas ou jurídicas

correspondentes ao pagamento pelo fornecimento de mudas e prestação de
serviços de treinamento e assessoria em sua área de atuação, ou tarifas e^axas

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.PJ. N 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE

www.gloria.se.gov.br

provenientes de promoções de iniciativa da Secretaria Municipal de Agricultura

e do Meio Ambiente;
XII- Recursos oriundos de taxas de licenciamento ambiental e de

atividades de controle ambiental e urbano, abrangendo análise e aprovação de

projetos de parcelamento de solo;"
XIII- Rendimentos e juros provenientes da aplicação financeira, na

forma da legislação pertinente;
XIV- Indenizações decorrentes de cobranças judiciais e

extrajudiciais motivadas pelo parcelamento irregular ou clandestino ou ocupação

indevida do solo urbano;
:XV- Condenações judiciais, civis, administrativas ou criminais, de

Opessoas físicas ou empreendimentos sediados no Município ou que afetem o

Território Municipal, decorrentes de atos ilícitos praticados contra o meio ambiente;
XVI- Compensação financeira ambiental;
XVII- Valores provenientes do recebimento de títulos executivos

/    de termos de ajuste de conduta; ^:>
lXVIII - Produto das multas e indenizações referentes a infrações à
\      legislação de proteção ambiental federal, estadual e municipal aplicadas ou

recolhidas  pelo  Município,  inclusive  as  provenientes  de condenações
;   fundamentadas na Lei Federal N 7.347, de 24 de julho de 1985, em decorrência

; de atos lesivos ao Meio Ambiente;     í K
XIX - Outros recursos, créditos e rendas adicionais ou

\ \ extraordinários, de qualquer origem, concedidos ou transferidos conforme o
\  \    estabelecido em Lei.^•

1o - As Receitas descritas neste artigo serão depositadas em
ÇN  \   conta especifica do FUMADURB, mantida em instituição financeira oficial./

\ 2o - Quando não estiverem sendo utilizadas em suas finalidades
próprias, os recursos do FUMADURB deverão ser aplicados no mercado de
capitais, objetivando o aumento das Receitas do Fundo, cujo resultados e ele se
reverterão.

3o - Os saldos financeiros do FUMADURB, apurado em Balanço
ao final de cada exercício serão, automaticamente, transferidos para o exercício
seguinte, a crédito do mesmo Fundo.

Art. 10. As Receitas do Fundo Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano - FUMADURD serão depositadas em conta especial,
em estabelecimento oficial de crédito com agencia na sede do Município.

1o - As contas e os Relatórios do FUMADURB serão submetidos
à apreciação do Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA.
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2o - A aprovação das contas do FUMADURB pelo Conselho
Municipal do Meio Ambiente - CMMA não exclui a fiscalização do Poder
Legislativo e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 11. A dotação prevista no Orçamento Municipal será
automaticamente transferida para a conta do FUMADURB tão logo os recursos
pertinentes estejam disponíveis.

CAPÍTULO IV
DA DESTINAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUMADURB )

Art. 12. Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano - FUMADURB, destinar-se-ão, prioritariamente:

O' - Custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa

do Meio Ambiente, exercidas pelo Poder Público Municipal;
II - Financiar, total ou parcialmente programas, projetos, ações e

serviços desenvolvidos pelo órgão da Administração Pública Municipal responsável
pela execução da política ambiental de proteção, preservação e recuperação do

; * meio ambiente; planos, programas, projetos e ações, que visem:\

a) Proteção, recuperação, conservação de recursos naturais no
; Município ou estimulo a seu uso sustentado;•
íb) Capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em

; questões ambientais;^> *
fc) Desenvolvimento de Projetos de capacitação, educação e

\ \     sensibilização voltados à melhoria da consciência ambiental, inclusive realização
\ \   de cursos, congressos e seminários;/

d)Combate à poluição, em todas suas formas, melhoria do
Ç\  \   esgotamento sanitário e destinação adequada de resíduos urbanos, industriais e

da construção civil;4 í    fs H ^?
e)Gestão, manejo, criação e manutenção de unidades de

conservação municipais ou de outras áreas de interesse ambiental relevante,
inclusive áreas verdes, praças e áreas remanescentes;

f)Desenvolvimento de pesquisas cientificas e tecnológicos
voltada à melhoria ambiental e a construção do processo de sustentabilidade do

Município;
g)Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de

gestão, planejamento, administração e controle das ações constantes na Política
Municipal de Meio Ambiente;

III - Contratação de serviços de terceiros, inclusive assessoria
técnica e científica para elaboração e execução de programas e projetos
ambientais;
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IV- Apoio às ações voltadas à construção da Agenda 21 Local;
V- Apoio ao desenvolvimento de atividades concernentes à

implantação do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE do Município;
VI- Compensação financeira como incentivo pelo serviço de

proteção ambiental prestado; J ^\ L
VII- Atendimento de despesas diversas, de caráter de urgência e

inadiáveis, necessárias à execução política municipal de meio ambiente;
1 VIII - Pagamentos de despesas relativas a valores e contrapartidas

estabelecidas em convênios e contratos com órgãos públicos e privados de
pesquisa e proteção ambiental;i  ^ j   í

\   ;VIII ..-.. Apoio ao desenvolvimento de atividades voltadas à
implantação e manutenção do Sistema Municipal de licenciamento ambiental;

IX- Incentivo ao uso de tecnologia ecologicamente equilibrada e não
agressiva ao meio ambiente;\^ ^ ^

SX - Apoio a implantação e manutenção do Cadastro de atividades
econômicas, que utilizem ou degradem os recursos ambientais do Município e
manutenção de um Sistema de Informações referentes ao meio ambiente e
Controle Urbano, mediante a coleta e a catalogação de dados e informações e a
construção de banco de dados;l^ \

XI - Repasses legais ao Consórcio de Saneamento Básico do Baixo
São Francisco e/ou similar, desde que devidamente aprovado pelo Conselho
Municipal do Meio Ambiente - CMMA;

^ ^  f      XII - Atendimento de despesas diversas, de caráter emergencial e
inadiáveis, necessárias à execução da Política Municipal de Meio Ambiente;     /

^ ^ XIII - Pagamentos de despesas relativas a valores e contrapartidas
estabelecidas em convênios e contratos de órgãos públicos e privados de pesquisa
e proteção ambiental;I
iXIV - Custear atividades de castração de animais domésticos
abandonados;"• • ^p^^-'^--^^^,^,^ s

í I w XV - Atender às diretrizes e metas contempladas nas leis municipais
que versem sobre a Política ambiental de proteção, preservação e recuperação do
meio ambiente, inclusive o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo;

XVI.— Adquirir equipamentos ou implementos necessários ao
desenvolvimento de programas ou de ações de assistência, proteção, preservação

e recuperação do meio ambiente;
XVII- Desenvolver e aperfeiçoar os instrumentos de gestão e

planejamento, administração e controle das ações inerentes à proteção,
preservação e recuperação do meio ambiente;
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XVII - Outras ações de interesse e relevância pertinentes à
proteção, recuperação e conservação ambiental do Município.

1o - Prioritariamente, os recursos serão aplicados em projetos e
ações sugeridos pelo CMMA. !1 \

2 - O Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA, com o
apoio técnico dos órgãos ambientais governamentais dos entes federados, poderá
propor ao Poder Executivo a liberação dos recursos do Fundo Municipal do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - FUMADURB, para atendimento de

situações emergenciais e prioritárias.
Art. 13. A utilização dos recursos do FUMADURB para o

desenvolvimento de projetos será fundamentada em parecer da Secretaria
Municipal de Agricultura e do Meio Ambiente e referendado pelo CMMA.

Art. 14. As disponibilidades do FUMADURB, serão aplicadas:
I- No financiamento total ou parcial de programas integrados de

Meio Ambiente desenvolvidos pela Secretaria ou por  ela coordenados,
conveniados ou contratados;

II- Aquisição de material permanente, de consumo e de outros
insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

III- Na construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de
imóveis para adequação da rede de prestação de serviços de Meio Ambiente;

IV- No desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de
gestão, planejamento, administração e controle das ações de Meio Ambiente;

V- No atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e
inadiável, necessárias à execução das ações de Meio Ambiente;

VI- Na criação, conservação e recuperação dos espaços públicos
urbanos, de áreas naturais e parques ecológicos do município;

VII- Na edição de obras, no campo da educação e do
conhecimento ambiental;

VIII- Em programas, projetos, pesquisas, promoções, eventos e
concursos que visem fomentar e estimular a defesa e conservação do Meio

Ambiente;
IX- Na produção de vídeos, filmes e outras formas de reprodução

fono-videográficas referentes a questões ambientais;
X- Na regulamentação de Unidades de Conservação na área do

município, de acordo com a legislação estadual referente ao ICMS Ecológico;
XI- Na contratação de empresas de assessoria e ou consultorias

técnicas, visando a elaboração de projetos e emissão de pareceres sobre temas
específicos de relevante interesse ambiental.
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Art. 15. O Conselho Municipal do Meio Ambiente - CMMA,
editará Resolução estabelecendo os termos de referência, os documentos
obrigatórios, a forma e os procedimentos para apresentação e aprovação de
Projetos a serem apoiados pelo FUMADURB, assim como a forma, o conteúdo e a
periodicidade dos Relatórios Financeiros e de Atividades e das Prestações de
Contas que deverão ser apresentadas pelos beneficiários.

Art. 16. A aplicação dos recursos do FUMADURB obedecerá às
finalidades e objetivos, devendo ser observada a legislação pertinente à execução

da despesa pública.
Art. 17. Serão consideradas prioritárias as aplicações de

recursos financeiros de que trata esta Lei, em projetos nas seguintes áreas:
OI - Educação Ambiental;

II- Unidade de Conservação (Parques, Reservas);
III- Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico;
IV- Modernização Administrativa;
V- Acidentes e Controle Ambiental (voçorocas, erosões);

í   'VI - Aproveitamento Econômico Racional Sustentável da Flora e

Fauna Nativas;
VII- Áreas de preservação permanente;T <T1
VIII- Manejo e Extensão Florestal;í/

IX- Recuperação do passivo ambiental, do Patrimônio Público

Municipal.
Art. 18. Os responsáveis pelos projetos ou atividades beneficiadas

com recursos deste Fundo deverão prestar contas nos termos da legislação
vigente.

CAPÍTULO V
DAS VEDAÇÕES

Art. 19. Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano - FUMADURB não poderão ser usados:

I- Para financiar projetos incompatíveis com a Política Municipal
de Meio Ambiente, assim como os contrários a quaisquer normas ou critérios de
preservação e proteção ambiental, presente nas Legislações Federal, estadual ou

Municipal vigentes.
II- É vedada a utilização dos recursos financeiros do Fundo

Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - FUMADURB, em
despesas com pagamento de pessoal, a qualquer título.
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\   CAPÍTULO VII
Q \  DOS ATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL  DO MEIO AMBIENTE  E

\\ DESENVOLVIMENTO URBANO - FUMADURB
\Art. 21. Constituem ativos do Fundo Municipal do Meio

Ambiente e Desenvolvimento Urbano - FUMADURB:
I- Disponibilidade monetária em bancos ou em caixa especial

oriundas de receitas especificas;
II- Direitos que porventura vierem a constituir;
III- Bens móveis que lhe forem destinados;
IV- Bens móveis ou imóveis que lhe sejam doados com ou sem

ônus;'•-•>'• ^; •: ;•;.'    .-' ^^:.';:-:     • .     •:y--'y'

V- Bens móveis e imóveis destinados à sua administração;
Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos

bens e direitos vinculados ao Fundo, juntamente com o balanço do Plano de

Aplicação do exercício.

CAPÍTULO VI
DAS ATRIBUÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO
MEIO AMBIENTE COM RELAÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - FUMADURB

Art. 20. São atribuições da Secretaria Municipal de Agricultura
e do Meio Ambiente com relação ao Fundo Municipal do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Urbano - FUMADURB:
/I - Elaborar as demonstrações de receita e despesa a serem

encaminhadas ao Conselho Municipal de Meio Ambiente- CMMA e ao Prefeito
Municipal;M
;II - Incluir o Plano de Aplicações do FUMADURB, no Plano

OPlurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
III- Elaborar o Plano Anual de Aplicação dos recursos do

FUMADURB;
IV- Acompanhar, em conjunto com o CMMA, a execução

/   orçamentária referente a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos
í   ! recebimentos  das  receitas  do Fundo Municipal  do Meio Ambiente  e

Desenvolvimento Urbano - FUMADURB, elaborando mensalmente o respectivo
;:   balancete; '^/:..^^ <-. ". '-.^O' í: .      V    ~;•:..:^   • ;   i

; iV - Preparar a análise e a avaliação da situação econômico-
i financeira do FUMADURB;J
fVI - Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos

e dos empréstimos feitos para o Meio Ambiente.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
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CAPITULO VIII
DOS PASSIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO URBANO - FUMADURB

Art. 22. Constituem passivos do Fundo Municipal do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - FUMADURB as obrigações de qualquer
natureza que porventura o município de Nossa Senhora da Glória venha a assumir
para à manutenção e o funcionamento do Fundo.

CAPÍTULO IX|
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE DO FUMADURB

OArt. 23. O Orçamento do Fundo Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano - FUMADURB integrará o Orçamento Geral do
Município, observados os padrões e normas estabelecidas pela legislação

pertinente.
Art. 24. A Contabilidade obedecerá às normas e procedimentos da

i   contabilidade pública, devendo evidenciar a situação contábil e financeira do
FM MA, de modo a permitir a fiscalização e o controle dos órgãos competentes, na

l   forma da legislação vigente.

,^"••    capítulox ^ "-••• '    •n\ ^' r   ^ •      :/^: •    ;

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art.  25.  O Fundo Municipal  do  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Urbano - FUMADURB, instituído por essa Lei, terá vigência
\  \    ilimitada.  •'-^,-•';:•/ . ^..^•. :"-^:,--"%  ••,.;;;•'" ^•.-y\ }^y   ;

Ç)Art. 26. Aplicam-se ao Fundo Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano - FUMADURB todas as disposições constitucionais e
legais que regem a instituição e operacionalização de fundos assemelhados.

Art. 27. O Conselho Gestor do FUMADURB reunir-se-á
ordinariamente em sua sede, podendo reunir-se, extraordinariamente, e em

qualquer local do Município na forma do Regimento Interno.
Art. 28. Poderão apresentar ao Conselho Gestor do FUMADURB,

projetos relativos à reconstituição, preservação e restauração dos bens referidos
no artigo 9o, além dos integrantes do próprio Conselho:

I.Qualquer cidadão;
II.Entidades e associações civis legalmente instituídas.
Art. 29. Os recursos decorrentes da aplicação da presente lei,

correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário,
ficando o Poder  Executivo autorizado a proceder  aos  remanejamentos

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
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Ivaldo Procópio Santos
Controlador Gerai do Município

Luanai4tÍra Silva Cacho
Prefeita do MtmSenhora da Glória/SE

indispensáveis à sua execução, inclusive mediante a abertura de crédito adicional
especial, nos termos do art. 42 da Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 30. As disposições pertinentes ao Fundo Municipal do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - FUMADURB, não enfocadas nesta Lei,
serão regulamentadas por Decreto do Poder Executivo Municipal, após pactuado
com o Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA.

Art. 31. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, na forma
da legislação pertinente, ficando revogadas todas as disposições contrárias.
GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA,
ESTADO DE SERGIPE, EM 18 DE MARÇO DE 2021 E DO 93 ANIVERSÁRIO
DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.

O

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
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CERTIFICO que a Lei Municipal N1091, foi publicada no DIÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO e afixados no quadro de Aviso da PREFEITURA
MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, para
conhecimento geral.

CERTIDÃO

ira Silva Cacha
da Glória / Sergipe

nhora da Glória (SE), em 18 de março de 2021.

Lua

Prefeita

Nossa Se

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA, do Estado de Sergipe, LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA
CACHO, torna público que sancionou a Lei Municipal N1091, de 18 de março
de 2021, que dispõe institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano - FUMADURB, do município de Nossa Senhora da
Glória, do Estado de Sergipe e dá outras providências.

PUBLICA ainda que a referida Lei Municipal, foi publicada no
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, endereço eletrônico www.qloria.se.gov.br. no
quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL de
Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA


