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LEI MUNICIPAL N° 1064 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017. 

~~ ~~~~ ~ r~~~:~n~cipal de Trajana De Moraes 
i~~~►ic~eoio N° 7~ ~ ~ 

:~} áta• ~),~ ~ ~~ ~ l  .~~ ~~ ~ 

~ 

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÉNCIAS. 

O Prefeito de Trajano de Moraes FAZ SABER que a Câmara 

Municipal de Trajano de Moraes, por seus representantes legais, 

aprova e ele sanciona a seguinte 

LEI MUNICIPAL: 

Art. 1°.Fica criado no ãmbito do Municïpio de Trajano de Moraes o 

Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB, vinculado à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sendo certo que seus recursos 

serão aplicados exclusivamente em saneamento básico com prestação 

de contas obrigatôria ao Conselho Municipal de Saneamento Básico. 

Art. 2°. Os recursos do FMS serão provenientes de: 

I - repasses de valores do Orçamento Geral do Município; 

II - percentuais da arrecadação relativa a tarifas e taxas decorrente 

da prestação dos serviços de captação, tratamento e distribuição de 

água, de coleta e tratamento de esgotos, resíduos sólidos e serviços de 

drenagem urbana ou imposição de multas; 

III - valores de financiamentos de instituições financeiras e 

organismos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros; 

IV - valores recebidos a fundo perdi 

i 



PODER EXECUTIVO 
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes 
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 
GABINETE DO PREFEITO 
P~aFa Waldemar Magalhães n° Ol —Centro — TRAJANO DE MORAES — RJ 
CEP. 28.750-000 Telefone — (Oxx) 22-2564-11 i 5 

V - quaisquer outros recursos destinados ao Fundo. 

Parágrafo únieo.0 resultado dos recolhimentos financeiros serâ 

depositado em conta bancária exclusiva e poderão ser aplicados em 

fundos de rentabilidade, sendo que tanto o capital como os 

rendimentos somente poderão ser usados para as finalidades 

específicas de saneamento básico previsto no ordenamento municipal. 

Art. 3°. O orçamento e a contabilidade do FMSB obedecerão às normas 

estabelecidas pela Lei n° 4.320/64, bem como as instruções 

normativas do Tribunal de Contas do Estado e as estabelecidas no 

Orçamento Geral do Municïpio e de acordo com o princípio da unidade 

e universalidade. 

~ 1° Os procedimentos contábeis do Fundo serão executados pela 

Contabilidade Geral do Municïpio. 

~ 2° A administração executiva do FMSB serâ de exclusiva 

responsabilidade do Secretário Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 4°. O chefe do poder executivo fica autorizado a criar elementos 

orçamentários para o FMSB, por meio de norma própria. 

Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
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RODRIGO FREIRE VIANA 

Prefeito 


