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PREFEITT]RA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LERIO

LEI N" 077

EMENTÁ: Institui o Fundo Municipal de
Saúde e dá oukas Providêncías.

O Prefeito do Município de VertÊnte do Lério, no uso de suas atribuições.
Faço saber que a Câmara aprovou e eu sÍlÍrciono a seguinte lei:

CAPITTILO I

DOS OBJf,TIVOS

Art. Io - Fica instituido o Fundo Municipal de Saúde - FMS que tem pôr objetivo criar
condiçôes financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de
saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

I - o atendimento universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;

tr - a ügilância sanitária;

III - ügilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;

IV - o controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de
trabalho, em comum acordo com as organízações comp€tentes das esferas federal e estadual.

CAPÍTULO II

SEÇÃO I

DÂ YINCUIITÇÃO DO TUNDO

AÍt. 2o - O Fundo Municipal de Saúde ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal
de Saúde.

SEÇÃOil

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUMCIPAL DE SAÚDE:

AÍ. 3o - São atribúções do Secretário Municipal de Saúde

I - gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer politicas de aplicação dos seus recuÍsos em
conjunto com o Conselho Municipal de Saude;

tr - acompanhar, avaliar e decidir sobre a Íealização das ações preüstas no Plano Municipal de
Saúde;
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m - submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargo do Fundo, em
consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a t,ei de Diretrizes Orçamentarias;

fV - submeter ao Conselho Municipal de Saúde as demonstrações mensais de receita e despesa do
fundo;

V - encamiúar à contabilidade geral do Municipio as demonstraçôes mencionadas no inciso
anteriOr;

VI - subdelegar competências aos responsáveis pêlos estabelecimentos de prestação de serviços
de saúde que integram a rede muaicipal;

VI - assinar cheques com o responsiível pela tesouraria quando for o caso;

VIII - ordenar empenho e pagamentos dâs despesas do Fundo;

D{ - firmar convênios e contratos, inclusive de ernpréstimos, juntamente com o Prefeito, referentes
a ÍecuÍsos que serão administrados pelo Fundo.

(

I - pÍeparar as demonstrações mensais da receita e despesa a seÍem encamiúadas ao
Secretário Municipal de Saúde;

II - manter os controles necessírios à execução orçamentaria do Frmdo referentes a empenho,
liquidação e pagamento das despesas e aos recebímentos das receitas do Fundo;

III - manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipl, os controles
necesúrios sobre os bens patÍimoniais com carga ao Fundo;

lV - encamiúar à contabilidade geral do Município:
a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas:
b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;
c) anualmente, o inventiirio dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo

V - firmar, com o responúvel t'los controles da execução
mencionadas anteriormente;

orçamentaria as demonstrações

VI - prepaÍaÍ os relatórios de acompanhamento da rcaliza+ão das ações de saúde paü serem
submetidas ao Secretrírio MuniciEal de Saúde;

YI - providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as dernonstrações que indiquem
a situação econômica-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - apresentar, ao secreüirio Municipal de Saúde, a analise e avaliação da situação econômico-
financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

sgÇÃo ilr
DA C(X)RDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4o - São atribúções do Coordenador do Fundo;
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IX - manter os contÍoles necessários sobre os convênios ou contratos de prestação de serviços
pelo setor Privado e dos empréstimos feitos para a Saúde;

x - encamiúar mensalmente ao Secretiirio Municipal de Saúde, pelo setor privado na forma
mencionada no inciso anterior;

XI - manter o contÍole e a avaliação da produção das unidades integrântes da rede Mrmicipal de
Saúde;

XII - encamiúar mensalmente, ao Secretírio Municipal de Saúde, relatorios de acompanhamento
e avaliação da produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde;

SEÇÃOY

DOS RECTIRSOS DO FUNDO

Art. 5 o - São receitas do Fundo

- as transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social e do orçamento estadual,como
decorrência do que dispõe o artigo 30, VI, da Constituição FedeÍal.

tr - os Íefldimentos e osjuros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

lV - o produto da arrecadação da taxa de fiscalização sanitriria e de higiene, multas e juros de
mora pôr infrações ao Cfiigo Sanitrí,rio Mrmicipal, bem como parcelas de arrecadação e

de oukas taxas já instituidas e daquelas que o município vier a criar;

- as paÍcelas do produto da anecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades
econômicas, de prestação de servíços de outras transferências que o Municipio tenha
direito a receber por força a lei e de convênios no setor.

YI - doações em especie feitas diretamente para este Fundo:

VI I - as transferências de recursos oriun&s do orçamento do mrmicípio.

§ lo - as receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial

ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2" - A aplicação dos recursos de natuÍeza financeira dependení:

I - da eústência de dísponibilidade em função do cumprimento de programação;

tr - de previa aprovação do Secreülrio Municipal de Saúde.

§ 3" - As deliberações de receitas por paÍte do município, comforme estipulado nos
incisos IV e V deste artigo serão realizadas ate no máximo o l0o (décímo) dia útil do mês
seguinte àquele em que se efetivarem as respecüvas anecadações.
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SUBSEÇÃO I

DOSATMSITTO FtINDO

Art. 6o. Constituem Ativos do Fundo Municipal de saúde:

I - disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especial oriunda das receitas esflecificadas;

II - direitos que powentura viera constituir;

III - bens móveis e imóveis que foÍEm destinados ao sistema de saúde do Município;

lV - bens Móveis e imóveis doados com ou sern ônus , destinados ao sistema de saúde;

V - bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de saúde do Município.

Panigrafo único - Anualmente se processaÍa o inventario dos bers e direitos ünculado ao Fundo

SUBSEÇÃOfi

IX)S PAS§IVO§ IX) FI]NIX}

Art. 7" - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer
naturezâ que porventura o Município veúa a assumir para a manutenção e funcionamento do
Sistema Municipal de Saúde.

Art 8o - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidencianl as políticas e o progrÍrma
de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei Diretrizes Orçamentarias, e os
principios da universidade e do equilíbrio.

§ l'- O oÍçamento do Fundo Municipal de Saúde integranâ o orçamento do Mrmicipio,
em obediência ao

priacípio da unidade.

§ 2" - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e na sua

execução, os
padrões e normas estúelecidas na legislação pertinente.

SABSEÇÃO il

DA CONTABILIDADE

SEÇÃOV

DO ORÇA}ÍENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DOORÇAMENTO
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Atr. 9o - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde, tem pôr objetivo evidenciar a
situação financeira, patrimonial e orçamentaria do sistema municipal de saúde, observados os
padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente.

AÍ. l0 - A contabilidade sení organizada de forma a permitir o exercicio das suas funçôes
de controle previo, concomitante e subsequente e de fuformar, inclusive de apropriar e apurar
custos dos serviços e, consequentemente, de concretizaÍ o seu objetivo, bem como ínterpretar o
analisar os resultados obtidos.

Art. 1l - A escrituração contibil senÍ feíta pelo método das partidas dobradas.

§ l' - A contabilidade emitinâ relatório mensais de gestÍio, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2o - Entende-se pôr relatório de gestiio os balancetes mensais de receita e de despesa do
Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigida" pela Admínistraçãr e pela Legislação
pertinente.

§ 3" - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral
do Municipio.

sEÇ.iow

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

SUBSEÇ,4O I
DADE§Pf,SA

/.rt. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei de OÍçamento, o Secretrírio Municipal
de Saúde aprovaní o quadro de cotas trimestraís, que serão distribúdas entre as unidades executoÍas
do Sistema Municipal de Saúde.

Paragrafo Únlco - As cotas trimeshais poderão ser alterados durante o exercício,
observados o limite fixado no oÍçamento e o comportamento da sua execução.

AÍ. 13 - Nenhuma despesa seni realizada sem a necessária autorização orçamentaria-

Panigrafo Único - Para os casos de insu{iciência e omissões orçamentarias Jnderão ser
utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, aulorizadas pôr lei e abertos Sr decreto
do executivo.

Aí. 14 - A despesa do Frmdo Municipal de Saúde se constituiní de:

I - filanciamento total ou parcial de pÍogÍamas integrados de saúde desenvolvidos pela
Secretaria ou com ela conveniados;

tr - pagaÍnento de vencimentos, salârios, gratificaçôes ao pessoal dos órgâos ou entidades de
adminishação direta ou irdireta que participem da execução das ações preüsta no art. I o da
pÍesente Lei;
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lrl - pagamento pela prestação de serviços e entidades de direito privado para execução de
programas ou projetos e especificos do setor saúde, observados o disposto no § l', art. 199 da
Constituição Federal;

-aquisição de material permanente e de consumo e de outrm insumos necesúrios ao
desenvolvi menlo dos programas;

- constÍução, reforma, ampliação, aqúsição ou locação de imóveis para adequação da rede
fisica de prestação de serviços de saúde;

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gesüio, planejamento, administração
e controle das ações de saúde;

VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em
saúde;

VIII - atendimento de despesas diversas, de caniter uÍgente e inadiável necesúrias à execuçílo
das ações e serviços de saúde mencionados no art. lo da presente Lei.

saBsEÇ,4o il
DAS RECEITAS

Art. 15 - A execução otçamentaria das receitas se processani através da obtenção do seu
produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO Iu

DISPOSIÇÔES FTNAIS

AÍ. 16 - O Fundo Municipal de Saúde teÉ vigência ilimitada.

Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial, para cobrir
as despesas de impladação do frmdo de que trata a pÍesente L€i.

Panígrafo Único - As despesas a serem atendidas pelo presente crédito correrão à conta do
código de despesa 4130, investimento em regime de Execução Especial, as quais serão
compensadas com os Íecursos oriundos óo aíL. 43 §§ e incisos da Lei Federal no 4.320/64.

Art 18 - Esta ki entraní em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contnirio

Gabinete do Prefeito do Municipio de Vertente do Lério em l8 de dezembro de 1995
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