ESTADO DE GOIAS
MUNICIPIO DE PAI ESTINA DE GOIÀS

CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Muniopâr n" o5o/94, 22104/1994

LEt N" 565'2018 de 19 de dezembro de 20í8

lnstitui o Fundo Municipal de Transportes
- FMT e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Palestina de Goiás, Estado de Goiás,
no uso da competência e atribuiçÕes que lhe conferem as Constituições da Republica e
do Estado de Goiás, bêm assim a Lei Orgânica do Municipio, faz saber que a CâmaÍa
Municipal de Palestina de Goiás aprova, e ele Prefeito Municipal sanciona a seguinte
Lei.

ArL í" Ficâ instituído o Fundo Municipal de Transportes -

FMT,
com o objetivo de garantir condrçÓes Ílnanceiras para custeio e investimentos em
controle, operação, fÉcalização e planejamento de transportes público no Município de

Palestna de Goiás

Perágrafo Único - O Fundo Municipal de TranspoÍtes - FMT, é
vinculado à Secretaria Múnicipal de TranspoÍtes de Palestina de Goiás' tem gestão
autônoma e poderá contrataÍ diretamente aquisiÉo de bêns e serviços ou a execuçáo
de obras afetas aos seus objetivos.

Art.

2o Constrtuirâo recursos

do Fundo Municipal de Transportes:

| - dotações orçamentáries a ele destinadas;

ll - créditos adicionars suplementares a ele destinados;

lll -

contribuiçÕes' transferências

de

recursos, subvenções'

auxilios ou doações, do poder público ou do setor privado;

lV - recursos oriundos de tarifas de atrvidades da prestação de
serviços próprias da Secretaria Municipal de Transportes;
V - doaçôes de pessoas físicas e juridicas;

Vl - doações de entidades nacionais e internacionais;

Vll -

recursos oriundos de acordos, contratos' consórcios e

conventos;
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Vlll

-

rendimentos obtidos com

a

aplicação de seu próprio

patrimônio;
lX - produto da alienaçâo de material ou equipamentos inserviveis
vinculados ao Fundo Municipal de TranspoÍtes;
X - outras receitas evenluais

Parágrefo Único - Na constituição e movimentaçáo do Fundo,
observar-se-á o disposto na Lei Federal no 4.32O1A4, em seu artigo 71, e resoluçôes
disciplinares do TÍibunal de Contas dos Municipios do Estado de Goiás, com
autonomia Íinânceira e com escrituraçáo contábil em conjunlo com o Município.

§ ío As receitas descritas neste artigo

serão depositadas em

conta especíÍica do Fundo, manlrda em instituiçáo ílnanceira oficial.

§ ? Os recursos do fundo poderão ser aplicados no mercado de
capitais, quando não estiverem sendo utilizados na consecuçáo de suas finalidades,
objetivando o aumento de suas receitas, cujos resultados seráo revertidos a ele.

Art.

3o

A Secretaria Municipal de Transportes adotará as medidas

que se fizerem necessárias para atingir sua Íinalidade.

Art.4o O Fundo Municipal de Transportes - FMT' flcará vinculado
à Secretaria Municipal de Transportes.

Art. 5' Os

recursos deslinados

ao

Fundo Municipal de

Transportes serão movimentâdos em estabelecimentos oficiais, em contas bancárias
únicas e exclusivas para a movlmenteç€o e destinam-se a Ílnanciar a execuÉo de
programas e projetos deÍlnidos no Plano Municipal dê Açâo, aprovado pelo Conselho
Municipal de Transportes.

Art.60 Os recursos financ€iros aportados ao Fundo Municipal de

TranspoÍtes de que trata o artigo 2o serâo movimentados pelo SecretáÍio Municipal de
TranspoÍtes, observando o estabelecido no disposto do artigo anterior.

§ 10 A Movimentaçao, contabilização e prestaçáo de contas do
Fundo Municipal de Transportes, serão processadas na forma da Let 4.320164'

integrando os balancetes contábeis, financeiros, oÍçamentários e de conlrole geÍal do
Municipio.

§ 2'A aprovação das contas do Fundo Municipal de Íransportes
pelo Conselho Municipal de TÍansportes náo exclui sua obrigação perante o TÍibunal
de Contas dos Municipios do Estado de Gorás
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AÉ. 7o Compete ao Fundo Municipal de Trânsportes

l-

registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a
ele transferidos em beneficio de ações ao tÍansporte público pelo Estado ou pela
União,
ll - registrar os recursos captados pelo Município através de
convênios, por doaçÕês ou legados ao Fundo;

lll - manter controle escritural das

aplicaçÔes linanceiras levadas

a efeitos no Município;
lV - liberar recuÍsos a serem aplicâdos em beneficio do transpoÍte
público, nos termos do Plano Municipal de Ação;

V-

aplicar os recursos específicos para os programas de

tÍansporte públco;

vl -

prestaÍ contas mensalmente ao Conselho Municlpal de
Transportes, às entidades goveÍnamentâis, das quais tenha recebido dotações,
subvenções ou auxilios, e apÍesentar balanço anual a ser publicado na imprensa local;

Vll - encaminhar, semestralmente, ao Poder Legislativo relatório
analitico da receita arrecadada e da despesa com a execução dos progremas e
projetos;

vlll - os casos omissos serão regulamentados

por Decreto do

Poder Executivo

ParágÍafo Único - Os relatórios contábeis e Ílscais referentes às
prestaçóes de contas descritas no artigo antenor serão realizados por Setor Contábil
próprio do Fundo ou pelo Setor Contábil do Município de Palestina de Goiás - GO.

Art. 8' As disposrções pertinentes, ao Fundo Municipal de

Transpoíes náo enfocadas nesta Lei seráo regulamentadas por Decreto do Poder
Executivo, ouvrdo o Conselho Municipal de Transportes.

Art.9o O Fundo Municipal de Transpoítes integrará o orçamento
do Município no exercício de 2019, como unidade orçamentária da Secretaria Municipal
de Transportes.

AÉ, íO No presente exercicio Íica o Executivo autorizado a abÍir
crédito adicional especial, no montante necessáÍio para atendeÍ às despesas com a
execuÇáo desta

Lei.
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Art,

1l

Esta Lei entraÍá em vigor na data de sua publicaçáo,

Íevogadas as disposições em contrário.

GABINETE

DO

PREFEITO, CENTRO ADiIINISTRATIVO MA ÉDIO JOSÉ

SILVÉRIO, SEDE DO PODER EXECUTIVO EM PALESTINÂ DE GOIÁS, Estado de
Goiás. aos 19 dias do mês de dezembro de 2018.
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