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LEI MUNICIPAL N.o889/2013.

"CRIA O FUNDO MUNICIPAL
DA DEFESA CIVIL E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" .

SILVIO PEDROTTI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de
São José das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, FAÇO SABER, que no cumprimento ao disposto no
artigo n? 65, Inciso IV, 'da Lei Orgânica, que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

LEI

Art. 1° - Fica instituído o FUNDO MUNICIPAL DA
DEFESA CIVIL (FMDC), com sede no Município de SÃO JOSÉ DAS
MISSÕES/RS, vinculado ao Gabinete do Prefeito Municipal.

Parágrafo Único - O Fundo instituído na presente Lei
também será designado pela sigla FMDC.

Art. 2° - Constituem recursos financeiros do FMDC:

I - Dotações consignadas anualmente no orçamento e as verbas adicionais
estabelecidas no decorrer de cada exercício;
II - Recursos oriundos de operação de credito e de aplicação no mercado
financeiro;
III - Recursos captados através de convênios, contratos e acordos
celebrados entre o Município e Instituições públicas e privadas, cuja
execução seja de competência da Coordenadoria Da Defesa Civj],
observadas as obrigações contidas nos respectivos instrumentos;
IV - Recursos operacionais próprios obtidos em razão de adiant entos
concedidos e de serviços preparados pelo Município na área esp êifica
defesa civil, conforme regulamentação;
V - Outros recursos de qualquer origem, concedidos ou
conforme estabelecido em Lei;
VI - Doações em espécie feitas diretamente para o FMDC.
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VII - De recursos oriundos de condenações judiciais de empreendimentos
sediados no município e/ou que afetem o território municipal, decorrente de
crimes praticados contra a defesa civil.
VIII - Recursos provindos do ITR municipal.

§ 1° - Os saldos financeiros do FMDC, verificados no final de
cada exercício, serão automaticamente transferidos para o exercício
seguinte.

§ 2° - As receitas de que tratam os incisos deste artigo serão
depositadas na conta do Fundo imediatamente após a sua entrada nos cofres
municipais.

Art. 3° - O Coordenador do FMDC será Servidor Municipal
do Quadro Efetivo, com formação superior, e terá como atribuições:

a) Gerir o FMDC e a estabelecer planos de aplicação dos recursos;
b) Submeter ao CMDC, os planos de aplicação dos recursos a cargo do
FMDC, em consonância com a LDO;
c) Submeter ao CMDC as demonstrações de receitas e despesas e as
prestações de conta do FMDC;
d) Subdelegar competência e tarefas a outros membros do Conselho
Diretor;
e) Manter a contabilidade organizada do FMDC;
f) Encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações
mencionadas no inciso anterior.
g) Firmar e manter o controle de convênios e contratos, inclusive de
empréstimos, juntamente com o prefeito Municipal, referentes que serão
administrados pelo fundo.

Parágrafo Único - O exercicio de qualquer cargo ou
representação no FMDC, será gratuito.vnão havendo direito a qualquer
espécie de remuneração, sendo vedada, igualmente a estipulação e
qualquer gratificação.

Art. 4° - As receitas do FMDC serão depositadas
especial aberta em nome do FMDC em estabelecimento oficial d
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Art. 5° - Constituem ativos do FMDC:

§ 1° - A movimentação financeira da conta de que trata o caput
será realizada pelo Coordenador Municipal da Defesa Civil.

§ 2° - A aplicação dos recursos de natureza financeira
dependera da disponibilidade da receita.

§ 3° - Após a abertura da conta do FMDC o município fará a
primeira investidura no valor de três salários mínimos, que poderão ser
feitos em até três pagamentos.

I - Disponibilidade monetária em bancos ou em caixa especial oriunda das
receitas especifica;
II - Direitos que por ventura vier a constituir;
III - Bens móveis e imóveis que forem destinados a Defesa Civil sob a
gestão do município;
IV - Bens móveis e imóveis doados ao FMDC, com ou sem ônus,
destinados a Defesa Civil do município.

Art, 6° - Constituem passivos do FMDC as obrigações de
qualquer natureza que por ventura o Município venha a assumir para a
preservação do meio ambiente sob gestão do Município.

Art, 7° - A contabilidade será organizada de forma a permitir o
exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subseqüente,
informar, de apropriar, e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente,
de concretizar seu objetivo bem como interpretar e analisar os resultados
obtidos.

Parágrafo Único - A estruturação contábil será feita pelo
método das partidas dobradas.

Art, 8° - Nenhuma despesa será permitida sem a necess T ria
autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiências e o issoe
orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplem ntares
os especiais autorizados por Lei e abertos por decretos do executiv .
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Art. 9° - As despesas do FMDC serão constituídas de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de Defesa Civil
desenvolvidos pelo município;
II - Aquisição de material permanente, de consumo e de outros insumos
necessários ao desenvolvimento dos programas;
III - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para
adequação da rede de prestação de serviços de defesa civil;
IV - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão,
planejamento, administração e controle das ações de defesa civil;
V - Atendimento de despesas diversas de caráter urgente e inadiável,
necessárias a execução das ações de defesa civil;
VI - Pagamento de despesas relativas á valores e contra partidas
estabelecidas em convênios e contratos com órgãos públicos e privados em
beneficio da defesa civil;
VII - Pagamentos pela prestação de serviços a entidades de direito privado
para execução de programas ou projetos específicos do setor de defesa
civil;

Art. 10° - O Poder Executivo Municipal, fica autorizado
através de Decreto regulamentar no que couber, a presente Lei.

Art. 11° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO
DAS MISSÕESIRS, 05 DE

E PUBLIQUE-SE:

SER RIBEIRO DO NASCIMENTO
Séc. Mun. Da Administração
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