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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE URUSSANGA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

 
DECRETO GP/N° 172, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

 

Regulamenta procedimentos a serem adotados 

para a efetivação da extinção da Fundação 

Ambiental Municipal de Urussanga - FAMU. 

 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, em conformidade com 

o art. 6º, da Lei Complementar nº 15, de 27 de setembro de 2016, pelo Decreto GP/Nº 161, de 

07 de novembro de 2022,  

 

Considerando que a Lei nº 3.028, de 14 de março de 2022, extinguiu a Fundação 

Ambiental Municipal de Urussanga - FAMU; 

 

Considerando, a necessidade de regulamentação quanto a execução dos convênios 

e contratos em vigor, celebrados pela Fundação Ambiental de Urussanga, na forma do art. 5, § 

1º, da Lei 3,028, de 14 de março de 2022, 

 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º A execução dos convênios e contratos, celebrados pela extinta 

Fundação Ambiental de Urussanga, ficarão a cargo da Diretoria de Meio Ambiente, que poderá, 

dentre outras atribuições pertinentes, por motivo de interesse público, declarar a sua suspensão 

ou rescisão.  

 

Art. 2º Os resultados de convênios reverterão a quem de direito, consoante ao que 

neles estiver estabelecido. 

 

Art. 3º Contratos de prestação de serviços inerentes ao funcionamento 

administrativo do órgão consideram-se rescindidos automaticamente na data da extinção da 

Fundação Ambiental de Urussanga. 

 

Art. 4º As contas bancárias existentes em nome da Fundação Ambiental Municipal 

de Urussanga serão administradas pela Diretoria do Meio Ambiente, tendo como responsável 

o Diretor de Meio Ambiente, que poderá efetuar todos os atos necessários para gestão da conta, 

como movimentar, transferir, encerrar, dentre outros.  

 

At. 5º A Diretoria do Meio Ambiente, por meio do Diretor de Meio Ambiente, será 

responsável pela representação da Fundação Ambiental de Urussanga perante o Tribunal de 

Contas do Estado de Santa Catarina. 

 

Art. 6º Os processos e procedimentos em curso na Fundação Ambiental Municipal 

de Urussanga serão transferidos a Diretoria de Meio Ambiente, vinculada a Secretária de 

Desenvolvimento, que tomará as seguintes providências:   
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I - No prazo de 10 dias da publicação deste decreto, procederá o levantamento dos 

processos de licenciamento ambiental, autuações e demais processos administrativos em curso 

na Fundação Ambiental Municipal de Urussanga e redistribuirá na pasta, conforme 

competência; 

II - Os procedimentos mencionados no inciso I, uma vez redistribuídos, passarão a 

tramitar e serão continuados pela Diretoria de Meio Ambiente, que sucede a Fundação 

Ambiental Municipal de Urussanga em suas atribuições;  

III - No prazo de 10 dias da publicação deste decreto, procederá o levantamento de 

eventuais direitos e obrigações decorrentes de norma legal, ato administrativo, convênio ou 

contrato civil, inclusive quanto a eventuais obrigações remanescentes, bem como da existência 

de convênios e contratos em vigor, celebrados pela Fundação Ambiental de Urussanga;  

IV - Efetuado o levantamento mencionado no inciso III, a Diretoria do Meio 

Ambiente dará a destinação de eventuais obrigações e/ou recursos existentes. 

 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Paço Municipal Lydio De Brida, em Urussanga, 1º de dezembro de 2022. 

 

 

 

ADEMIR BRANDIELI PEDRO 

Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

JOÃO BATISTA RIBEIRO 

Secretário de Desenvolvimento 

 

 

Registrado e publicado na Secretaria de Administração, ao primeiro dia do mês de dezembro 

do ano de dois mil e vinte e um e publicado no Diário Oficial dos Municípios. 
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