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ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI Nº 896, DE 18 DE DEZEMBRO

DE 2019.

Autoriza a constituiç
ão do Fundo Municipal
de Saneamento
Básico, e dá outras

providências.

O Prefeito do Mu
nicípio de Cristiano Otoni - MG, no uso
de suas atribu
conferidas pela Lei
ições que lhe são
Orgânica, faz saber que a Câmara
aprovou e eu sanciono e pro
Lei:
mulgo a seguinte
Art. 1º - Fica o Executivo
Municipal autorizado a constituir em
Fundo Municipa de Saneam
momento oportu
,
l
ento Básico — FM
no, o
de natureza con
SB
,
vin
táb
cul
il,
ado
pública prestadora dos serviç
a
entidade
os, tendo como objetivo ger concentra
r e gerir os recursos
al
realização de investimentos em
para a
ampliação, expansão, substit
melhoria e moder
infraestruturas ope
uiç
ão,
nização das
racionais e em recursos ger
enciais necessários para a pre
saneamento básico bem com
stação dos serviços de
,
o gerir recursos destinados
a subsídios tarifários de
concedidos por lei
interesse social
municipal.
São
finalidades especí
$1º
ficas do Fundo Municipal de Saneament
o Básico- FMSB:
I — garant
ir contrapartida financeira a
de
ope
cré
raç
dito para financiamento de
ões
investimentos em infraestru
turas e bens vinculados aos
ser
viç
os
mu
nicipais de saneamento básico,
especialmente as celebradas com o Ban
co Nacional de Desenvolvim
BNDES e com a Caixa Econômic
ento Econômico e Social —
a Federal ou outros
agentes financeiros que ope
do Fundo de Garantia
rem com recursos
por Tempo de Serviço — FGTS;
Il — garantir con
trapartida a contratos de
repasse de recursos objeto de transf
voluntárias de entes da
erências
Federação ou de outras fontes não
onerosas, destinados a investimento
ações de saneamento básico no âmbito
s em
do Município de Cristiano
Otoni;
II garantir pagamentos de
amortizações, juros e outros
encargos financeiros relativos às
operações de crédito previst no inciso
1 do
as
81º deste artigo;
IV — cobrir despesas extraordinár
ias decorrentes de investime
ntos emergenciais nos
de saneamento básico
serviços
aprovadas pelo órgão reg
dos
ula
dor
serviços e pelo Conselho Gestor do
FMSB;
V — financiar diretamente as
ações de investimentos em infraestru
vinculados aos ser
turas e outros bens
viços de saneamento básico de titularidad
e do Município
A
.
82º
constituição e organização administra
tiva e o funcionamento do
disciplinados em regulamento
FMSB serão
.

-

Art. 2º - O FMSB deverá ser
gerido por um Conselho Gestor, constit
uído por no mínimo três
membros, especialment
e designados para este fim, com as
atribuições de:
I — estabelecer e fiscaliz
ar a política de
aplicação dos recursos do FMSB observ
diretrizes básicas e
,
adas as
prioritárias da política e do pla
no municipal de saneamento bás
IH — elaborar o
ico
;
Plano Orçament
ário e de Aplicação dos recursos do
com a Lei de Diretrizes
FMSB, e consonância
Orçamentárias;
—

II

aprovar as demonstra

mensais de receitas e
despesas do FMSB;
FM
SB;
V — deliberar sobre que
stões relacionadas ao FMSB, em con
sonância com as normas de
gestão financeira e os interesses do
Município.
Parágrafo único. A gestão relacionada ao
FMSB será exercida
meio de suas unidades fina
pelo Executivo Municipal por
nceira e contábil.
s
IV — aprovar as contas anuçõe
ais do

Art. 3º - As receitas do FMSB
poderão ser constituídas por
:
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lisos provenientes de dotações

orçamentárias do Município;
parcelas vinculadas às receitas de taxas, tarifas e out
ros preços público incidentes
os serviços de saneamento
sobre
s
básico;
HI — receitas de multas relativa
s a infrações administrativas
e de posturas
previstas na legislação pertinente
municipais
;
—
IV
receitas de con
tribuição de melhorias relativas a
vinculadas aos serviço de saneam
implantação de infraestrutura
ento básico;
s
—
V
retomos de am
ortizações e remunerações de investiment
os realizados direta ou
indiretamente pelo Executivo
Municipal com recursos do FMSB;
—
—

VI
subvenções e transferências voluntárias
de entes da Fed
eração, bem como
contribuições, doações, auxílios e
repasses de autarquias, em
economia mista e
presas públicas, sociedade de
fundações e de pessoas físicas e
jurídicas privadas, destinadas a
saneamento básico no
ações de
Município de Cristiano Otoni;
—
VII
rendimentos pro
venientes de aplicações financeiras dos rec
ursos disponíveis do
FMSB.
$1º As receitas líquidas do FMSB serão
depositadas obrigatoriamente em conta
ser aberta e mantida em
especial, a
agência de estabelecimento oficial de crédito.
As
$2º
disponibilidades de recursos do FMS, exceto
as vinculadas a desembolsos
de curto
prazo e as garantias mínimas de contratos de
fina
ncia
me
deverão ser investidas em
nto
,
financeiras com pra
aplicações
zos e liquidez compatíveis com seu
o
plano de aplicação.
83º O saldo financeiro do FMSB,
apurado ao final de cada exercício, será tran
exercício seguinte, a crédito do
sferido para o
mesmo fundo.
84º Constituem passivos do FMSB as
obrigações de qualquer natureza
que venha a assumir
para a execução dos progra
mas e ações dos serviços de saneamento bás
ico
previstos no Plano
Municipal de Saneamento Básico e no
Plano Plurianual, observada a
Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
85º O orçamento do FMSB
integrará o orçamento da Mu
obediência ao prin
nicípio de Cristiano Otoni, em
cípio da unidade orçamentária.
86º A contabilidade do FMSB será
organizada de forma a permitir o
pleno controle e a
gestão da sua execução orçam
entária.
A
87º
ordenação das despesas previst
as no Plano Orçamentário e de
caberá ao Executivo
Aplicação do FMSB
Mu
nicipal.

do

Art. 4º - Ressalvado o
disposto no

FMSB para:
I

$

2º do art. 1º desta Lei, é vedada
a utilização de recursos

—

pagamento de despesas correntes ou cobertu
ra de déficits orç
amentários resultantes da
mesma, pelo Poder Executivo ou
por quaisquer órgãos e entidades do
Mu
II — execução de obras e out
nic
ípio de Cristiano Otoni;
ras intervenções urbanas
integradas ou que afetem ou interfiram
nos sistemas de saneamento
básico, em montante superio à
r participação proporcional dos
de saneamento básico nos
serviços
respectivos investimentos.

Art. 5º - Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
Cristiano Otoni, 18 de dezembro de
2019.
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