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LEI W247 . DE 17DE ABIlIL DE 19%,

" '

Cria o FlIndn M IlJlicipal dc l\s�i�lrncia

Social e dá nllt ras providências,

o PREFI�IT() t\lUNIr:II'!\1 DE lli\IXI\)

hl�'o �abcr que a CA�l \RA t\IUNICIPAL DE

VEREADORES. aprovou e eu sanciono e promlllg(\ a seguinte Lei:

ArI. IC - I"lca criado ,I Funuo t\ll1nicipal de

As�istência Social - FMAS. instrumento ,h: capta<;i1" e aplica�'i1,\ de lecursos.

que tcm por objelivo proporcinJHu recur�ns c meio" 1':lIa o funcionlunenlp d,L"

ações na área de assistência social.

.\rl. 2" - (:onstituirào rcn'it:\" uo Fundo t\lllllicipaJ de

Assistência Social - Ft\lAS: .,'

I. rL'curso� provcnientes da transferência dos FlInuos

Nacional e Estadual de i\ssislêllcia �iociaJ;

I I. dotaç0e� or�'<UlIent:'ui:L' do r.IUllicípio c rccul�os

adicionais que a lei estabelece no tnUlscorrer de cada l'.\ercício;

II I. doa�',)es. auxílios, cnntr i buiç,)e�,

tnulsferências dL' enlidade� nacionais e intclllaçjonais.

governamentais e não governamentais:

IV, receitas de aplicações lín:U1ceiras de recurs,)s do

Fundo, realizadas na forma da Lei;

r u..ç; pan:eht-.; JI) lH()dllt(, "ia arr(>c(u..1n,,'ilt) dL1 olltrn.a.

receitas prúpIlas oriundas de finml<:i<UlIenlos das ai Ividades ec,"nomicas, de

prestação ue serviços e de outras tnUlsferênci,L" que o Fundo 1\1uuicipal de

Assistência Social terú direito a receber por for�'a da lei e de convênios no sl'tor;

VI. produtl) de convrnl"� Jirmados com outra.-

subvenç;.es e

organizações

entidades financiadoras;

V II. doa�'õcs em espL'llC feitas uirel<ulIenle ao

,

Fundo;
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\'[11. outras receitas que venhwn a ser legalmente

inst it uidas.

� \0 _ A dotação orçwnenl;'uia previs!:l para o (')rgão

executor du Administração Pública Municipal. rc 'l'onsávc! pela assistência

social. será autom;úicillncnte tnUlsferida para a conla do Fundo I\lunicipal de

Assistência Social, tão logo sejwn realizadas as rcceit,L_ correspondentes.

". _.-

! T - 0, rccmsos quc compõem o Fundo i'vlunicipal

serão depositados no Danco do Brasil S/A. cm cOllta especial soh dl'llolllilla�'iio

- Fundo tvlllnieipaJ de As,;istência Social- FI\I/\S.

Ar!. V - () FivI AS ,cr�l gerido pelo Órgão da

administração Pública i\lunicipal sob orientação e controle do Cow-elho

1\lllnicipal de Assistência Social;

� l� - :\ proposta 'Hç,unclllaria do Fundo I\lunicipal

de ASSIstência Social - FI\IAS, c,'nstarú do Plano Dirllor do I\lunicípio.

5 2" - () ()r�'wllellt" cio Fundo I\lunicipal dc

Assistência Soeml integrarú o or�'arnento do Órgão J,\ Administração Pública

Mllnicipa!.

......

Ar!. ,I' - (), Iccms,IS J,:: hllldo I\lunicipal de

Assistência Social - F (j\S, serão aplicaJos em .

I. financiaml'nlo total ,lU parcial de progran1<L",

projetos e scrviços de Assistência Social dcscn 'olvidos pelo órgão da

,\dministração Pública I\lunicipal. re'l'onsúvcl pc!:J cxccu�'ã" da Política dc

Assistência Social ou por ,'ngão, convcniados:

I!. pagamcnto pela prl'staçã" de selyi\',,,, a l'lltidades

conveniadas de Jireito público e pI jvado para l',\l'cu(k> de prog.I<lIl1,L' c

projclos cspecílicos do scl,)! de Assistência Social.

III. aquisi\'iío de l11all'l i:t1 1ll'llllanCnlc c dc con -Un10 e

dc outro:; insullws nccessúri'os:J(1 de,ell\'ll!viIllCIIll' d'h I'rogr:lI11a:-::

IV. C(lllstrl\(,�(l, r�lilnl\a, :lIl1l'lia<;iío, aquisiçií(l 0\1

loca�'ão de im�'veis para l're�l:l\ãn d<: ,,'[vi\'os dc :1"1 .têllcia socia!.
/' II�, ,.,
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\'. descnvolvimcnto dc

instmmentos de gestão, planejamenlo, adminislração

assistência social;

apcrfciçmunenlO dos

c controle d:l' ações de

\'1. dcsenvolvimcnto dc p!<'gramtL' dc capacila�'ão c

uperfeiçt)amcntn dc rccursos hUI1l:U10S na ar�a dc tL':1 'lência social;

\'11. pagamcnto dos bencficios evcntuais, conforme o

disposto no inciso I dn Art 15 da l.ei Orgilllica da AS-'Islência Social.

Arl. 5° - () repasse de Ice ursos para a� enl ic!l,des e

organizações de assistência social. devidamente registradas no Cf\IAS. serú

c1'rtivado p(\[ intermédio do Ff\l AS, de acordo com nÍtlírios estabL'lecid(l' pe\<)

Conselho t\lunicipal dc Assistência Social.

Parúgrafo (I nico - As tran.lL'rência.:; dc rccursos para

orgmuzaçõcs governumentais c não govcrnarncntai.' de Assistência �;ocial se

processmão mcditUlte convêniL)s, conlralos, acordo.;. :�iusles e / (lU similarcs

obedeccndo u leg.islução vigcnte sobre a mal�ria [' de conll'rmidade CL'm "s

prognunas. projetos e scrviç(l' apr"vadas pel" Conse\lw J\lunicipal dc

Assistência S"cia1.

Arl. II - ,\.; contas e "s rehl[\rit's d" ge:tnr do hnld"

�lUIucipal de Assistência Social serãl' submclldos ,\ aprecia�'ão do ('()n ,clho

I\IUlucipal de Assistência Soci:ú - C1\lAS, mensa]JIll'ntc, de fOlllla sintética e

wlualmente de fonna arlÚ.litica.

AlI. T - ..\: despes:L'; deu'ucntes da e.'(ce\ll;;io da

prcscnte Lei. COITl'filo a onta de dnta�'iics próprias do vigcnte or�'amenl[)

Alt. 8� - \':sta Lei entrara em vigor na data de sua

publicaçilo.

EM ' '" I )l�
....... -- .... -T


