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LEI No 3.871/2020. DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 

Cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico e 
Ambiental — FMSBA do MunicIpio de 
Chopinzinho. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atnbuiçöes que 
Ihe são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 10  - 0 Fundo Municipal de Saneamento Bâsico e Ambiental - FMSBA, corn personalidade 
contábil, procederá a execucao orçamentâna no âmbito de sua competência. 
Art. 20 - Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental — FMSBA, serão 
provenientes: 

— do valor das infraçoes ambientais apurados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Meio Arnbiente; 
II — as resultantes de doacoes que venha a receber de pessoas fisicas e juridicas Cu de 
organismos püblicos e privados, nacionais e internacionais; 
Ill — rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como rernuneração decorrente de 
aplicação de seu patrimônio; 
IV — rendimentos e indenizacOes decorrentes de acôes judiciais e ajustes de conduta, de natureza 
ambiental, prornovidos pelo Mini5t6rio PUblico no municlpio de Chopinzinho. 
V — repasses mensais da Companhia de Saneamento do Paraná — SANEPAR, 1,0% (urn por 
canto) do seu faturarnento no MunicIplo de Chopinzinho, para o Fundo Municipal de Saneamento 
Básico e Ambiental — FMSBA; 
VI — outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao Fundo Municipal de 
Saneamento Básico e Ambiental — FMSBA. 
Art. 30  — Os recursos do FMSBA serão contabilizados como Receita Orcamentaria do MunicIpio e 
serão movimentados através de conta bancária prOpria. 
§ 10 — Os procedimentos contábeis do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental — 
FMSBA serão executados pela Divisão de Contabilidade, da Secretaria de Finanças, por meio das 
demandas e requisitórios expedidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuána e Meio 
Ambiente e mediante deliberacao do Conselho Municipal de Saneamento Bãsico e Ambiental - 
CMSBA do Municlpio de Chopinzinho. 
§ 20  - A execucão do Piano de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal de Saneamento 00) 
Básico e Ambiental — FMSBA será contabilizada, devendo seus resultados contar do Balanço 
Geral do MunicIpio. 
§ 31  — A execucão orçamentãria das receitas se processará por meio da obtencão de seu produto , 
nas fontes indicadas nos incisos I a VI do Art. 20  desta Lei. 
§ 40 — Os recursos provenientes dos repasses a que se refere o inciso V do Art. 20  desta Lei, 
destinados ao Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental — FMSBA, ficam vinculados a. 
efetiva aplicacao em acães de proteçao, recuperaçào e conservacão ao rneio arnbiente, ii 
conjugadas corn a Politica Ambiental da Concessionária. 	 ts 
Art. 40  - Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental — FMSBA serâo 
destinados para: 

— o financiarnento de atividades visando a conservação do rneio ambiente, o uso racional e 
sustentável dos recursos naturais, a manutençao, melhoria e recuperacao da qualidade ambiental 
do Municipio, a promocão da Educacão Ambiental em todos os seus niveis. 
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ai 
pUblicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, entre outras legislacOes que 
estabelecam procedimentos para a realização da despesa püblica. 	 2 
Art. 6° - 0 financiamento referido no inciso II do art. 4°, poderá ser destinado a organizacöes não 
governamentais, mediante a apresentacao de proposta fundamentada em parecer técnico sobre 
os beneficios ambientais do empreendimento para o MunicIpio. 
Art. 70 - Somente poderã receber recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e 
Ambiental - FMSBA, entidade não-governamental, sem fins lucrativos, em funcionamento por no 
minimo 01 (urn) ano, que esteja devidamente cadastrada na Prefeitura Municipal de Chopinzinho; 
Art. 80  - Nenhuma despesa será realizada sem a necessâria autorização orçamentária e em cc  
casos de insuficiência ou de omissöes orçamentarias, poderão ser utilizados créditos adicionais 
suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por Decreto do Poder Executivo. 
Art. 90  - Constituem ativos contábeis do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - 
FMSBA: 
- disponibilidades monetárias em Bancos ou em Caixa especial, oriundos de suas receitas; 

II - haveres e direitos que porventura vier a constituir; 
lii - bens móveis e imóveis que forem adquiridos e direitos vinculados ao Fundo Municipal de ; 
Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA. 
Art. 10 - Anualmente se processaré a inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo. 
Municipal de Saneamento Bésico e Ambiental - FMSBA. 
Art. 11 - 0 passivo do FMSBMA e constituido pelas obrigacoes de qualquer natureza que venha a 
assumir. 
Art. 12 - Para movimentação bancária dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e 
Ambiental - FMSBA, serão necessánas duas assinaturas, sendo uma do Secretário de Finanças e Ca 

a outra do Prefeito Municipal. 	 , 
LU  

Art. 13 - Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA serâo 
administrados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, cujas cc 
atribuicOes são: 

U) 0 

II - designar servidores municipais, sem prejuIzo de suas atividades, para assessorarnento e 
execução dos servicos contábeis; 0 Ca 

o. 
Ill - prestar contas da aplicaçao dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico ea.  
Ambiental - FMSBA, nos prazos e na forma da legislaçao vigente; 	 co 
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II - o custeio da elaboraçao e execuçao de estudos, pesquisas cientificas e projetos técnicos 
ambientais de acordo corn as açôes previstas no inciso anterior; 
Ill - aquisicao de materiais necessários aos cumprimentos dos objetivos do Fundo Municipal de 
Saneamento Bãsico e Ambiental - FMSBA; 
IV - a reparacao de danos causados ao meio ambiente no âmbito do Municipio de Chopinzinho; 
V - outras despesas de interesse ambiental do Munic(pio de Chopinzinho, assim consideradas e 
destinadas a: 
a) participacao e proniocão de eventos técnicos, cientificos e educacionais, tais como seminários, 
simpOsios, congressos, feiras, amostras e outros, que cumpram corn os objetivos do FMSBMA; 
b) promoçao e execução de prograrnas de capacitacão e treinarnento de mão-de-obra, par meio 
de cursos, estagios ou outras formas, visando habilitar os recursos humanos para a desempenho 
de diversas funçOes para o dese;ivolvirnento ambiental do Municiplo; 
Art. 50  -A realizaçao de despesas corn a utilizaçao dos recursos depositados no Fundo Municipal 
de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA, dependerá de prévio procedimento administrativo, 
bern corno da observãncia da Lei n° 4.320, de 17 de marco de 1964, que dispãe sobre normas 
gerais de direito financeiro, da Lei no 8.666/93, que institui normas para licitacôes e contratos da 
Administraçao Püblica, da Lei Complernentar n° 101/2000, que estabelece normas de finanças 

•< 0 
- Oferecer apoio técnico e administrativo ao Conseiho, executar as atividades operacionais, de 

assessoria e coordenaao. 



Alvaro Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito 

Publicado no Diário Oficial dos Municipios 
do Sudoee do Paraná - DIOEMS 

EDIQAO  N.Z5 deZK   /1.12020 
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IV - representar ativa, passiva e judicialmente o Fundo Municipal de Saneamento Básico e 
Ambiental - FMSBA; 
V - propor alternativas de resolucão de casos omissos no presente regulamento, quando 
necessário e urgente; 
VI - planejar e executar a revisão do Piano Municipal de Saneamento Básico nos termos da Lei 
Federal n° 11.445, de 2007; 
VII - outras atribuicôes definidas pelo Fundo. 
Art. 14  -  A contabilidade do Fundo Municipal de Saneamento Bãsico e Ambiental - FMSBA, 
executada em conformidade corn as dispositivos de Lei e demais disposiçoes regulamentadoras 
da matéria objetivará evidenciar sua situaçao financeira, patrimonial e orçamentária. 
§ 10 - A organizacão contábil deveré permitir o exercicio da funcao do controle previo, 
concomitante e subseqOente, de informar, de apropriar e apurar os custos dos serviços e de 
interpretar e analisar os resultados alcancados em consonância corn os objetivos do Fundo 
Municipal de Saneamento Bâsico e Ambiental - FMSBA. 
§ 20  - Serão emitidos, mensalmente, balancetes das receitas e das despesas do Fundo Municipal 
de Saneamento Bàsico e Ambiental - FMSBA e demais demonstrativos produzidos pela 
contabilidade do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - FMSBA passarão a 
integrar a contabilidade geral do Municipio. 
Art. 15-0 controle social será exercido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente do Municipio de Chopinzinho por meio do recebimento de relatOrios, e informaçöes queCo 
permitam o acompanhamento das açöes de saneamento básico, da análise do Piano Plurianual e 
das propostas orçamentárias, anuais e do acompanhamento da execucao destes. 
Art. 16 - Revogam-se as disposicöes em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINI-4O/PR, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. 
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