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Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

CGC 77.817.476/0001-44

LEIN.o 007/00

SÚMULA: Dispões sobre a criação do FUNDO MU-
NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E
CONSERVAÇÃO FLORESTAL - FUNDE-
FLOR

•
A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte

LEI:

•

Art. 1°-

Art. 2° -

Fica criado no Âmbito Municipal, o Fundo Municipal de Desenvolvi-
mento e Conservação Florestal - FUNDEFLOR, destinado a finan-
ciar os programas, projetos e atividades executadas no Município de Di-
amante D' Oeste, visando o desenvolvimento floresta', a conselVação e
proteção florestal, a educação ambiental, a prevenção e o combate aos
incêndios florestais.

Constituirão recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento e
Conservação Florestal - FUNDEFLOR:

I - dotações orçamentárias do Município e Créditos adicionais que
lhe forem atribuídos;

II - resultado operacional próprio;
III - recursos oriundos de operações de crédito;
IV - recursos proveniente de convênio, contratos e outros ajustes ce-

lebrados com instituições públicas ou privadas, estaduais, nacio-
nais ou internacionais;

V - arrecadação proveniente de cobrança de taxas;
VI recursos oriundos da comercialização de mudas de essências

florestais;
VII - recursos oriundos da comercialização de matéria-prima florestal,

proveniente da poda e corte de álVore da arborização urbana,
hortos e florestas de produção municipais e outros;

VIII- recursos oriundos de repasses financeiros provenientes do Siste-
ma Estadual de ReposiçãoFlorestal Obrigatória;

IX - produto das mudas aplicadas em razão das infrações de caráter
florestal e/ou ambiental;

X - recursos oriundos de doações de pessoas físicas e/ou jurídicas,
nacionais ou internacionais;
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XI - recursos oriundos de repasses na participação do I. C. M. S.,
ecológico;

XII - outros recursos a ele destinados, compatíveis com suas finalida-
des.

A Comissão Florestal Municipal, será constituída por:

Fica criada a Comissão Florestal Municipal no âmbito do Poder Executivo
Municipal, destinada a analisar e aprovar anualmente as contas do
Fundo Municipal de Desenvolvimento e Conservação Florestal -
FUNDEFLOR, e avaliar e/ou readequar anualmente o Projeto Florestal
Municipal.

•

Art. 3°

I
11
III
IV
V
VI
VII

VIII
IX

um representante do Poder Executivo;
um representant~ da COlREFAL;
um representante da SEAB;
um representante do Ministério Público;
um representante da EMATER;
um representante da IAPAR;
um representante da AOD - Associação Co-
merciai, Industrial e Agropecuária de Dia-
mante D' oeste;
um representante do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais;
um representante da Poder Legislativo,

•
Art. 5°

A Comissão Florestal Municipal, será presidida pelo repre-
sentante do Poder Executivo, será regulamentada e cons-
tituída por indicação do Prefeito Municipal, através de De-
creto Municipal.

Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento e Conserva-
ção Florestal - FUNDEFLOR, se destinam a financiar a execução das
ações definidas no Programa "Floresta Municipais", no âmbito do Muni-
cípio de Diamante D' Oeste, através do Projeto Florestal Municipal, ten-
do como órgão executor a Comissão Florestal Municipal.

Os recursos do financeiros apartados ao Fundo Municipal de Desen-
volvimento e Conservação Florestal - FUNDE FLOR, serão depo-
sitados no Banco do Estado do Paraná S/A, em conta bancária específi-
ca, denominada CONTA FUNDEFLOR, a ser aberta e indicada pelo Po-
der Executivo Municipal e a ser movimentada pelo Tesoureiro Municipal,
obedecendo o plano de aplicação e em consonância com as disposições
desta Lei.

O Fundo MuniCipal de Desenvolvimento e Conserva-
ção Florestal - FUNDEFLOR, poderá ser operado com
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várias contas bancárias, conforme a necessidade determi-
nada pelas fontes.

9 2° A aprovação das contas do Fundo Municipal de Desen-
volvimento e ConselVação Florestal - FUNDEFLOR,
pela comissão Florestal Municipal, não exclui a sua obriga-
ção perante o Tribunal de Contas competente.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

•

•

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Aos trinta dias do mês de agosto d ois mil.

_ ,.EUG
A

O SECCO
Prefeito Municipal
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