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Institui o Fundo ..Municipal de SaUde

FUMSACDE

e ,d4 outras providõncias.A GAMAM MUNICIPAL DE NAZARÉ, por seus PAU2S aprova e EU sanciono
a presente Lei:
Art. 12- Pica instituído o Fundo MúnicIpal de Sadde-FUMSAUDE, com
a finalidade de prover recursos financeiros destinados a
implementaçãO de ação e- serviços de sadde„, no âmbito municipal, na rma preconizada pelo Sistema tnico de Saúde
SUS.
Art. 22- 0 MUMSAUDE,

constituído das seguintes fontes de re

cursos:
1- Taxaf elo exercício do poder de policia ou pela prea
tação de serviços, na átea de Vigilância Sanitária;
Multas por infrações a legislação san1t5rial
Auxílios, subvenção ou. doação prestadas por .organismos
estaduais, federais ou privados,, específicas ou oriundas
de convenios ou ájúStes celebrados com o Município, afe tos as ações e Serviços de saéde;
Recursos transferidos porinstitUições Oblicas ou pr.:1
vades, nacionais, estrangeiras e internaciónais, e dota çães orçamentárias- ou créditos adicionais que lhe venham
a ser atribuídos;
Quaisqüer outras rendas eventuais.
PARÁG-9AF0 tNICO- A Secretaria das Finança efetuar men -
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saimento, ó depósito. dos valores correspondentes

aos

recursos previstas nos incisOs I e II, deste artigo
que constituirão crédito bancário especial, sob a deno
minação de "Fundo Municipal de Saúdo - FUMSAUDE", vinculada a conta ártica em estabelecimento bancário.
Art. 3Q- O saldo positivo do FUMSAUDE, apurado. em balanço, em '
cada exercício financeiro, ser4. transferido para o e xercício seguinte', a• crédito do mesmo Fundo.
Art. iS O FINSAUDE será administrado por um Conselho Curador
composto pelo Socretário Municipal de Sate-, que o prg
sidirá e outras pessoas do quadro da administração Municipal.
Art. 5Q-• O FONSAUDE terá estritufação contàbil e da aplicação de

seus recursos será preatada contas ao tribunal de Con
tas dos Municípios, na forma como dispõe a Legislação
específica.
6Q- O Plano de Aplicação.do FUMSÉiTJDE será aprovado pelo Pre
feito Municipal, na fOrMa da Legislação pertinente.
A té

Fica o Poder Executivo autorizado a adotar, no prazo de
60(sessenta) dias, os regulamentos decorrentes desta Led.

Art. 82. Esta Lei éntrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçãos em contrário.
OADINETE DO PUF,RSITO, em 05 de junho de 1991.
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Deraldo Silva Cardoso
Prefeito.
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Cria o Rindo Municipal de Assistincih
Social e da outraiprovidencias.

O PilEFniTO MUNICIPAL DE NAZABE
Faço saber que a CAMABAHMUNICIPAL DE NAZARC, DECRETA e

RU

SANCIONO a seguinte Leil
12- Fica criado o Fundo Municipal de Assistência .Social FMAS instrumento cie captação e aplicação de reeursoslque
tem por objetivo proporcionar reciirsos e meip para -o fl
nanciamento daá açõeS na Area de assistência social.
2Q. Constituirão receitaa do fundO Municipal de Assistência
Social - FMAS:
I - recursos provenientes da transferência dos Fundos
Nacional e Estadual de Assistência Social;
II - dotaçOes orçament&rías do Município e recursos adicionais que a Lei estabelecerno transcorrer de cada exercIcio;
III - dótações, atncílios, contribuiçõs, .subvenoSes e
transferenCiat de entidades nacionais e internacionais, organizaçOes governamentais e ngo-governamentais]
IV- receitas de aplicaçZes financeiras de recursos do
Fundo, realizados na forma da Lei;
V - as parcelas do produto de arrecadação de outras reCONTINUA
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cenas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de 9
outras transférâncias que o Fundo Municipal de As sistância Social terá direito á receber por força
da Lei e de cOnvânios no setor;
VI - produto de convenios armados com outras entidades

VII

financiadoras;
doações em espécies feitas diretamente ao Fundo;

VIII - outras receitas que venham a ser legalmente institg
idas. '
g lb. A doação orçamentária prvista,para o Ugão
executor da Administração Páblica Municipal,responsável pela assistencia socialyserá automaticamente
transferida Para a cOnta do Fundo Municipal de As -.
aistância Social, tão logo sejam realizadas as re Catai correspondentes..
§ 29- Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituiçâes financeiras oficiais, em conta especial sob a denominação - Fundo, Municipal de
Assistância Social - FMAS.
Art. 39. O FMAS será gerido pelo Orgão da Administração Páblica'
Municipal sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assietância Social.
§ 1.9- A 'proposta orçamentária do Fundo Municipal de
Assistância Social - FMAS, constará do Plano Dire tor do Município.
§

O Orçamento do Fundo Municipal de ASSiStanC18

Social - FMAS integrará o orçamento do Orgão da AdCONTINUA •
ministração Municipal.
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Art. 42- Os recursos do Fundo Municipal de Assistencia Social. FMAS, serão aplicedos.emt
financiamento total ou parcial de programas, proJe
tos e serviços de Assistindo Sedai desenvolvidos.'
pelo OrgãO da Administração Pdblica Municipal respon
Advel pela execuçãO da Política de. Assistãncia Soeiai ou por &sãos conveniados;
pagamento pela prestação de serviços a entidades con
veniedas de direito pdblico e privado- para :execuçãól
de programas específicos db.Setor de Assistenda Social;
aquisição de, material permanente e 4e consumo e .de
outros . insumos necessários ao desenvolvimento

dos

progremas;
IV‘ constrUção,'•reforme, ampliação, aquisição ou locação
de im6veis para prestação de serviços de Assistindo

Social;
V- desenvolvimento. e aperfeiçoamento dos- instrumentos
de gestãe, planejamento, administração e controle
das ações de assistindo social;
VI.. desenvolvimento de programas de capacitação e Aper feiçoamento de recursos humanos na área de assietinda-social;
VII- pagamento dos. benefícios eventuais, conforme o dis•poato - no• Incise I do Artigo 15R da Lei Orginica da
Assistãncia Social.
Art. 52- O repasse de recursos para as entidades e organizações'
de assistindo social, devidamente registradas no CNAS
CONTINUA.....
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será efetivado por -intermédio do EMAS, de acordo com
critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de As sistencia Social.
Parágrafo Unica - As transferencias de rectirsoa para Oz
ganisações governamentais e não-governamentais de Assia
tencia Social se processarão mediante convónios, contrai
tos, acordos, ajustes e / ou similares, obedecendo a 12,
tislação vigente sobre a matéria e de conformidade com
os programes, projetos e serviços aprovados pelo Canse,.
lbo Municipal 'de Assist;ncia Social.
Art. 62- As- contas e relatérios do gestor. do Fundo Municipal de
Assistencia Social serão Submetidos gt apreciação do Coa
selho Municipal de Assistencia Social - MAS, mensalmen
te, de 'fama sintética e, anualmente* de forma analítica.
t. 7Q. .Pare atender as.despesas, decorrentes da implantação da
presente Lei fica,o POder Executivo autorizada a abrir
no presente exercício, Crédito Adicional Especial até
o valor de 0,3%, obedecidas as preserições contidas nos
incisos / a IV, Ao parégrafe 12 do artigo 432 da

Lei

Federal n2 4.320/64.
Art. 80- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação* rev2
gadas as disposições em c

riõ.
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