
Decreto n. • 39/2000 

de 17 de Outubro 

Tcrnando-setlCCCS!Wiocriarumainstitui,;aoqucpossafomentar 
as actividades de gcstio c prom~ao ambiental e, em particular 
que sirva. como fundo de contingencia em caso de acidentes ou 
danos ambientais. 

Usando da compet8ncia atribufda pelo n. 0 I, alfnea e) do artigo 
153 da Constitui~ da Rcpublica, o Conselho de Ministros, 
decreta: 

Artigo 1. E criado o Fundo do Ambiente, dcsignado 
abrcviadamente porFUNAB, pessoa cole.ctiva de direito publico, 
com personalidade juridica, dotado de autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial, cujo estatuto, emanexo 6 parte integrante 
do prcsente decreto. 

Art. 2. 0 Fundo do Ambiente 6 tutelado pclo Ministro para a 
Coorderw;ao da Aci;io Ambiental. 

Art. 3. Este decreto cntra em vigor no prazo de noventa dias 
ap6s a sua publica~ao. 

Aprovado pclo Conselho de Ministros. 

Publiquc-se. 

0 Primeiro-Ministro, Pascoal Manuel Mocumbi. 

Estatuto Orginko do Fundo do Ambiente 

CAPITULOI 
Objecto, atrlbui~oes e tutela 

ARTIGO 1 

Objecto 

0 FUN AB tem como obje.ctivo promovcr e fomentar a~Ocsou 
actividades que tem por fim garantir o desenvolvime'nto 
sustentavel. 

ARTIG02 
Atrlbui~oes 

Sao atribui~oes do FUNAB: 

a) Apoiar actividades de gestao de recursos naturais que 
contribuam para um ambiente mais saudavcl ao n(vel 
local, incluindo o combate a erosao e descrtifica1,ao; 

b) Contiruir para o fomento de actividades rclacionadas com 
a gcstio de meas de protcc,;ao ambiental ou scns{veis, 
rcabili~io ou rccupcra1,ao de areas dcgradadas; 

c) Apoiar a rcaliza,;ao de actividades tecnico-cientfficas 
tendcntes a introdu,;ao de tecnologias ou boas praticas 
para um dcscnvolvimcnto sustentavel; 

d) 0 fomento de actividades relacionadas com os estudos de 
impacto ambiental bem como outras actividades 
rclacionadas com a avalia1,io de impactos ambientais 
resultantcs de ac,;oes de natureza ou de actividadcs de 
desenvolvimento; 

e) Contribuir para a realiza,;ao de emprccndimentos 
cconomicos quc pretendam utilizar tecnologias e 
proccssos produtivos ambicntalmcnte slos; 

f)Proporaaprov81,iodetaxasparaamanuten~doambiente. 

ARTIG03 

Tutela 

Compete ao Ministro para a Coordenac;ao da Acc;ao Ambiental: 

a) Aprovar. ouvido o paraecer do Conselho Nacional de 
Descnvolvimento Sustentavel, a poHtica, os criterios e 
normas a que se deve submeter o trabalho do FUN AB• 

b) Dar dircctivas e instro<;oes genericas de natureza tecnic~ 
ao Conselho de Administrac;ao; 

c) Nomear o Presidcnte e os membros do Conselho de 
Administra~ao; 

d) Homologar os or~amentos e relat6rios de contas do 
FUNAB; 

e) Homologar os pianos de actividade e financeiros, 
or1,amentais anuais, relat6rios e contas de gerencias 
ouvidoo parecer do Conselho Nacional de Desenvolvi
mcnto Sustentavel. 

ARTIG04 

Sede 

0 FUNAB tem a sua sede na cidade de Maputo, podendo por 
delibera,;ao do Conselho de Administra~ao, abrir representa,;ocs 
em qualquer ponto do pars. 

CAPITULOII 

6rgios de gestao e seu funcionamento 

ARTIGOS 

6rgios do FUNAB 

Slio 6rglios do FUNAB: 

a) Conselho de Administrac;ao; 
b) Secrctariado Executivo. 

ARTIG06 
Composi?o do Conselho de Administra?O 

l.OFUNABeadministradoporumConselhodeAdministrac;ao 
composto por sete Adulinistradorcs, com a seguinte composic;ao: 

a) Um Presidente, rcpresentante do Ministerio para a 
Coordena1,ao da Ac1,ao Ambiental; 

b) Um Vice-Presidente, representante do Ministerio do 
Plano c Finan~as; 

c) Um Administrador, representante do Ministerio da 
Agricultura e Desenvolviemtno Rural; 

a) Um Administrador, representante do Ministerio da 
Industria e Comercio; 

e) Um Administrador, represent.ante do Ministerio do 
Turismo; 

J)Um Administrador, representante do Ministerio dos 
Recursos Minerais e Energia; 

g) UmAdministrador, representantedoMinisterio das Pescas. 

2. 0 mandato dos membros do Conselho de Administrac;ao e 
detr!s anos. 

ARTIGO7 

Competeocias 

1. 0 Consclho de Administrac;ao, 6 o 6rgao de direcc;ao e 
administrac;io do FUNAB, competindo-lhe nomeadamentc: 

a) Assegurar a gestao e o desenvolvimcnto das actividades 
do FUNAB, bcm coma a oricn~ao. coordenac;ao c 
dinam~ao das suas activjdades; 



b) A pro var e sumbeter a homologa9iio da tutela os pianos de 
actividades e os or9amentos anuais, salvaguardando 
sempre o equilibria entre a natureza dos recursos e as 
respectivas aplica«;oes; 

c) Aprovar e submeter a homologa9ao da tutela os relat6rios 
de actividadeedecomas de gerencia anuais do FUN AB; 

d) Controlar a arrecada9ao de receitas do FUN AB, autorizar 
a realiza9aao de despesas e a contrata9ao de encargos 
de assistencia tecnica dentro da competencia fixada 
pelo Ministro para a Coordena9ao da Ac9ao Ambiental; 

e) Providenciar para a arrecada9io de receitas e mobiliza9ao 
de financiamentos ou donativos; 

/) Deliberar sobre a propositura de ac9oes judiciais. 
2. OConselho de Administrafao podera delegar, o exercfcio de 

parte das suas competencias em qualquer dos seus membros nas 
condic;oes que considerar convenientes, especificando os limites 
de tal delegac;ao. 

3. A delegac;ao e a distribuii;ao de pelouros nao afectam a 
colegialidade e a solidariedade do Conselho de Administrai;ao. 

ARTIG08 
Competencia do Presidente 

I. Compete ao Presidente do Conselho de Administra~ao: 
a) Convocar e presidir as sessoes do Conselho de 

Administrac;lio; 
b) Representar o FUNAB em quaisquer actos ou contratos, 

em juizo ou fora dele, l)Odendo delegar a representac;ao 
em qualquer dos administradores ou para representa9io 
em jufzo, em mandatario especial; 

c) Promover a publicac;lio das normas e regulamentos 
intemos; 

d) Praticar todas as ac<;oes que decorram do desempenhodas 
suas func;oes ou que lhe sejam delegadas pelo ConseJho 
de Acbninistra9iio. 

2. 0 presidente sera substituido nas suas faltas e impedimentos 
pelo Vice-Presidente. 

3. 0 Presidente do Conselho de Administrac;ao do FUNAB, 
submetera a aprovac;ao do Ministro para a Coordenac;lio da-Acc;ao 
Ambiental todos os actos que, por for9a da legislac;ao vigente ou 
por virtude da sua natureza, assim se aconselhe. 

ARTIG09 
Sessoes e deliberac;oes do Conselho de Administra~o 

1. 0 Conselho de Administrac;ao reunira ordinariamente uma 
vez por mes e, extraordinariamente sempre que seja convocado 
pelo presidente, por sua iniciativa ou a pedido de qualquer dos 
seus membros. 

2. As delibera96es do Conselho de Administrac;ao seriio tomadas 
por maioria simples de votos, tendo o presidente, ou quern o 
substituir, voto de qualidade. 

3. Lavrar-se-a acta de todas as sessoes. subscrita por todos os 
membros presentes. 

4. 0 Conselho de Administra9iio s6 podera deliberar quando 
estiver presente mais de metade dos seus membros. 

5. Poderao assistir as sessoes do Conselho de Administrac;ao 
entidades singulares ou colectivas, quando convidadas pelo 
Presidente do Conselho de Administra9ao. 

ARTIGO 10 

Secretariado Executivo 

0 exercicio da actividade do FUNAB sera garantido por um 
Secretariado Executivo, cuja estrutura orgSni~ sera objecto de 
aprovac;ao pelo Ministro para a Coordena~oda Acc;ao Ambiental 

e tera entre outras, as seguintes atribuic;oes: 
-a) P6r em execuc;ao as decisoes do Conselho de 

Administra9ao; 
b) Organizar os processos ref erentes as aci;oes e outras 

forrnas de assistencia a prestar pelo FUNAB e a sua 
apresentac;ao ao Conselho de Administrac;ao; 

c) Elaborar e submt:ter a aprovac;ao do Conselho de 
Adminsitrac;ao os or9amentos e respectivos relat6rios 
de contas do FUNAB; 

d) Praticar todos os actos de expediente necessario ao 
regular funcionamento do FUN AB; 

e) Exercer qualquer outra funi;ao que !he seja delegada pelo 
Conselho de Administra9iio ou seu presidentc dentro 
dos limites dessa delegai;ao. 

CAPtruLom 
Receitas e encargos 

ARTIGO 11 
Receitas 

Constituem receitas pr6prias do FUNAB: 

a) 60% dos valoresdas multas e taxas, cobradas ao abrigodo 
Decreto n.0 76/98, de 29 de Dezembro, consignados a 
favor do FUNAB; 

b) Valores resultantes de compensac;oes . por acidcntes 
ambientais ocorridos no pafs ou que afectem o pafs; 

c) 0 produto da venda do seloou certificado "produzido com 
tecnologias limpas"; 

d) As heranc;;as, legados, doac;;oes e subs{dios conccdidos ao 
FUNAB; 

e) 0 produto de venda de publica'ioes e estudos editados 
pelo FONAB e das taxas cobradas pela publicidade 
nelas inserida; 

/) 0 val ores cobrados nos tennos da legislac;ao em vigor no 
pafs destinados a preservac;ao e conservaiio do 
ambiente; 

g) Quaisqueroutrasresultantes daadministrai;liodoFUNAB 
ou que par diploma legal lhe venham a ser atribu{das; 

h) Subsfdio do Orc;;amento do Estado. 

ARTIGO 12 
Encargos 

Constituem encargos do FUNAB: 

a) Os que resultem das atribuic;oes referidas no artigo 2 deste 
estatuto; 

b) As despesas de funcionamento corrente da actividadcdo 
FUNAB. 

CAPfTULOIV 
Patrimonio, gestiio e contas 

ARTIGO 13 

Patrim6nio 

Constitui Patrim6nio do FUNAB, a universalidade dos bens, 
direitos e obrigac;oes que lhe forem consignados nos termos deste 
diploma, bem como os que lhe venham a scr atribu{dos cos que 
adquira ou contraia no exercfcio das suas fun~oes. 

ARTIGO 14 

Gestio economico, financeira e or91mental 

1. A gestio do FUNAB sera regulada pelos seguintes 
instrumentos de previsao e controlo: 

a} Planoseprogramas anuaisepJurianuaisdosquaisconstanio 
de fonna discriminada as actividades a realizar, os 
rccursos financeiros e os respectivos cronogramas; 

b) PJanos de actividades, orqamentos e orvamentos de 
gerencia anuais; 

c) Relat6rios trimestrais de actividades e de gestio. 



2. O or,;amento anual e o respectivo piano de actividadcs do 
FUN AB deverao ser objecto de aprovac;ao do Ministro para a 
Coordena,;ao da Ac,;:io Ambiental e do Plano e Financ;as, dentro 
dos pr:i.zos fixados pelo Ministerio do Plano e Finan(jas. 

3. As altera,;oes ao or,;amento anual serao efcctuadas.atraves 
de or'ramentos suplementares, sujeitos as formalidades referidas 
no numero anterior. 

4. Para obrigar o FUNAB serao sempre necessarias duas 
assimturas, uma do seu Presidente ou de quern o substitui e outra 
do seu secretario. 

ARTIGO 15 

Contas e rIScaliza~o 

l. Ao FUNAB serao aplic:iveis as disposic;oes em vigor e os 
princfpios metodol6gicos de gestiio OT(jamental e contabilistica_ 
dos 6rgaos ou organismos dotados de autonomia administrativa 
e financeira. 

2. O FUN AB estari sujeito a fiscalizac;lio e auditoria de contas 
por parte do Ministerio do Plano e Finan(jas. 

ARTIGO 16 

Julgamento de contas 

As contas referentes a cada exercfcio serio julgadas pelo 
Tribunal Administrativo, devendo o Conselho de Administra(jlio 
submete-las a aprecia,;ao daquele 6rgiio, de acordo com os prazos 
previstos na lei. 

CAPITULOV 

Disposi(joes (JnaJs 

ARTIGO 17 

Regime de fun~oes 

0 regime do exercfcio de fun(joes dos membros do Conselho 
de Administra,;ao em materia de vencimentos e outras regalias, 
ser:i fixado par despacho conjunto dos Ministros para a 
Coordena,;ao da Acc;ao Ambiental e do Plano e Finan~. 

ARTIGO 18 

Cohran~ coerciva 

Para os casos de incumprimento de quaisquer obriga,;c:5es, de 
reembolso ou amortiza,;ao por parte dos beneficiarios dos apoios 
ou financiamentos do FUN AB, este podera optar pela cobran,;a 
coerciva da divida nos termos da legisla,;ao vigente sabre 
execw;oes fiscais. 

ARTIGO 19 

Regulamento interno 

0 FUN AB. dever:i submeter o seu regulamento intemo a 
aprovai;5.o do Ministro para a Coordena,;ao da Acc;ao 
Ambiental, no prazo de noventa dias a contar da data de 
publica,;ao do presente estatuto organico. 


