ESÍAOO DÉ GOIAS
MUNICIPIO DE PALESTINA DE GOIÁS

cENrRo AoúrNisrúitvo rirruÉoro JosÉ slLVÉRlo
Lêi Municipal n' 050/94, 22104/1 994

LEI N' 56/U201 8. de í9 de dezêmbro de 20í8

ln3ütui o Fundo

de
MuniciPal
AgricultuÍa e dá outÍas providênciâs'

O Prefeito do Municipio de Palestina de Goiás' Estado de Goiás'
Conslitulções da Republica e
no uso da competência e atribuições que lhe conferem as
faz sabeÍ que a QàmaÂ
do Estado de Goiás, bem assim a Lei orgânica do Municipio'
sanciona a seguinte
Municipal de Palestina de Goiás aprova, e ele Prefeito Municipel
Lei:

Fundo Municipal de Agricultura - FMA'
jiogt"t"t de estimulo ?.",,"-tll9-1d* rurais' de
com o objetivo de dar supoÍte
"o" o-e origem animal e potencializâr a agricultura
ã""a""ça.'J, tãUricaçâo de produto's
á"t"n'olvimento integrado e sustentável
familiaÍ no Municipio, de forma a g"iãntit
e a elevaçáo da qualidade de vida da população local

Art' ío Fica instituido o

"

- FMA' é
PaÍágrefo Único - O Fundo Municipat de AgÍicultuÍa
de Goiás tem gestão
vinculado à Secretaria Minicipal de Agricultura de Palestina
; p-oderá contÍatar oi,"t"Ã"ni" aquisiçáo de bens e seruiços ou a execuÇáo

;ô;;;

dê obras afetas aos seus obietivos'

AgnculluÍ4.
AÍt. 2: Constituirâo recursos do Fundo Municlpal da
| - dotaçôes orçamentárias a ele destinadas;

ll - créditos âdicionais suplementares a ele destinados'

lll -

produto de multas impostas por infração

à

Legislação'

lavradas pelo MuniciPio;

prestação de
lV - recursos oriundos de tarifas de atividades da

serviços próprias da Secretaria Municipal de AgÍicultura;

V - doações de pessoas físicas e juridicas'

Vl - doaçÕes de entidades nacionais e inteÍnacionais'

Vll -

recursos oriundos

de acordos' contratos' consórcios

convenlos:
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Vlll

-

Íendimenlos obtidos com

a

aplicação de sêu próprio

patÍimônio;
lX - produto da alienaç€o de material ou equipamentos inserviveis
vinculados ao Fundo Municipal de Agricultura;
X - outras receitas eventuais

Parágrafo Único - Na constituiÉo e movimentaÉo do Fundo'
g20164' em seu aÉigo 71' e resoluçóes
observaÍ-se-á o disposto ãa Lei Federal no 4
do Estado-.de Goiás' com
;;;ipli;rt* do Tiibunal de contas dos Municipios
Rn"n""it, e com escrituraçáo contábil em coniunto com o Municipio

"rúãóri"

'to As receitas descritas neste aÍtigo serão depositadas em
conta especifica do Fúndo, mantida em instituição Íinanceira ofrcial

§

no mercado de

§ 2o Os recursos do fundo poderáo ser aplicadossuas finalidades'
de
capitais, quando náJestiverem sendo utilizados na consecuçáo
a ele
áÉitiiuàno'o o

"r."nto

de suas receitas, culos resultados seráo Íevertidos

Art.

3o Fica rnstituida a

taÍía de elaboÍaÉo de pojeto que serviÍá

em valor ou,percentual definido
de Íonte dê recuÍsos do Fundo tvtunicipal de Agricultura
de cÍedltos
ãm convênios com empresas ou instituições de Íinanciamento

Art. 4' os recursos aÍÍecadados pela tarifa descrita no

artigo

anterior seÍáo destinedos ao custeio de:
I - Administrativo de Fiscalizaçáo;

ll - lnvestimento de MateÍiais permanentes;

lll - Fomento das atividades agropecuárias local
A Secretariâ Municipal da Agrrcuttura adotará as medidas
dos recuÍsos
que se fizerem necessárias para impedir o desvlo de uso ê Íinalidade
AÉ.

fi

50

nanceiros arrecadados pela tarifa

vinculado à
O Fundo Municipal de AgricultuÍa - FMA' ficará
Secretaria Municipal de AgricultuÍa.

AÍt

60

AÉ. 7' Os recursos destinados ao Fu ndo Municipal de Agriculturae
bancárias únicas
seráo movimêntados em estabelecimentos oficiais' em contas
a execução de Programas e
ãi"iu"ir"" pâra a movimentação e destinam-se a financiar pelo
Conselho MuniciPal de
pro;etos oelfinioos no Plano úunicipal de Ação' aprovado
'Deáenvolvimento

Rural.
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ArL 8'Os recuÍsos Ílnanceiros aportados ao Fundo Municipal de
que
Agricultura de
trata o artigo 20 seráo movrmentados pelo SecÍetário Municipal de
Agricultura, observando o estabelecido no disposto do artigo anterior

§ 1" A MovimentaÉo, contabilizaçâo e prestação de contas do
Fundo Municipal de Agflcultura, serão processadas na forma da Lei 4 320164'
integrândo os balancetes contábeis, financeiros, orçamentários e de controle geral do
Municipio.

A aprovação das contas do Fundo Municipal de Agricullura
peto Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural não exclui sua obrigaÉo perante o
§

20

Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goiás.

AÉ

90 Compete ao Fundo Municipal de Agricultura:

| - registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a

ele üansferidos em bênefício do desenvolvimento rural pelo Estado ou pela Uniáo;

ll -

registrar os Íecursos captados pelo Município através de

convênios, por doaçõês ou legados ao Fundo;

lll - manter controle escritural das aplicações financeiras levadas
a efeitos no Municipro;

lv - liberar recuÍsos a seÍem aplicados em beneficio da área ruÍal,
nos termos do Plano Municipal de AÉo:

V-

aplicar os recursos especíÍlcos para os pÍogramas de

desenvolvimento rural, segundo o disposto no artigo 70 e parágrefo Único;

Vl -

prestar contas mensalmente ao Conselho Municipal dê
Desenvolvimento Rural, às entidades governamentais, das quais tenha rec€bido
dotaÉes, subvençôes ou auxilios, e apresentar balanço anual a seÍ publicado na
imprensa local;

Vll - encâminhar, semestrâlmente, ao Poder Legislativo relatório
analítico da receita aÍÍecadada e da despesa com a execuÉo dos programas e
projetos;

vlll - os casos omissos seráo

regulamentados por Decreto do

Poder Executivo.
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Parágrafo Único - Os relatórios contábeis e fisc€is referentes às
prestações de contas descritas no artigo anteÍior serâo realizados por Setor Contábil
próprio do Fundo ou pelo Setor Contábil do Município de Palestina de Goiás - GO.

AÉ. 10 As disposiçôes perlinentes, ao Fundo Municipal de
Agricultura não enfocadas nesta Lei serão regulamentadas por DecÍeto do Poder
Executivo, ouvido o Conselho Municipalde Desenvolvimento Rural.

íí

Art.
O Fundo Municipal de Agricultura integrará o orçamento
do Município no exercicio de 20'19, como unidade orç€mentária da SecÍetaria Municipal
de Agricultura.
Art. '12 No presente exercício fica o Executivo autorizado a abrir
crédito adicional especial, no montantê necessáÍio para atender às despesas com a
execuçáo desla Lei

Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaÉo,
Íevogadas as drsposições em contrário.

GABINETE

DO

PREFEITO, CENTRO ADMINISTRÂTIVO MAMÉDIO JOSÉ

SILVÉRIO, SEDE DO PODER EXECUTIVO EM PALESTINA DE GOIÁS, Estado de
Goiás, aos 19 dras do mês de dezembÍo de 2018
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