
I

I,t,
Estado dd Pernambuco
PREFEITIIRÀ MI'NICIPAL DE VERTENTEDO IÉPJO

LET N' 1A2/97

EMENTA: Criao Fundo Munioipal cle Assur -

tênoia-Sooial e dá outras Providenoias,

O Prefeito do Munioipio de Veftente,do Lério, faz sabEr que a Câmar'.1 -"jr r,

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
,'

Arl..l " - Fica criaclo o Fundo Murricipal de Assistência Social ' i ,

instrumento de oaptaçüo de recursos, que tem por objetivo proporoionai' , -

nrcios pata finanoiamento das açôes na á,rca de assistênoia sooial.
AÍt. T - Constituirão reoeitas do FMAS:

I - rectrÍBos provenientes da transfeaêt oto n'-.,r:

Nacionai e Estadual de Assfutênoia Sooial;
tr - dota@es orçamentárias dc, Mrnúoípio e ,r,; i

adioionados que a Lei ostabeleoer no kanscoffer de oada exeroíoio;
Itr - doações, anxílios, contrfouições, r,r" rl

translbrônoias de entidade.s naoionais e intemaoionais, ol':i:rr

gover:namentais e não govemamentais;
fV - reoeites de aplicações financeilas dr.: rL;, ".

Iiur<lo, rcalizados na forma da Lei;
V - as parcelae do proófio de arrecadar.,-i:i. .,

rcocitas proprias oriundas de finanoiaÍnentos das atividaclos ecorômj,x.,
dc scrviços o dc outras transferênoias que o Fr:ndo Municipai <le 'r

So,-:ial terá direito a reoeber por forma de Lei de Cmrvênios nc setor;
VI - proúÍo de oonvênios tirmados Çor11 orrr-i.r..

Íinanoiadoras;
VII - doagões em espéoie feitas diretamsnlg ,',:r. , ,i

VIII- outras reoeitas qus veúam a sÇr

ins;ituidas.
PAR.ÁGRAFOI'RIMEIRO- A dota@o orgarnentadê pr.Çyista pr ,

cxcouúor da administragão públioa munioipal responsável pela éi,.rrr.,. .

Social. serq automatioamerúe, trarisferida paÍa a rcnta do Fundo ivr, rr,

r\ssistôncia Social, tão logo sojam realizsdas as receitas oorespondentur



PARÁGRÂFO SEGLINDO - Os reoursos que oompõem o I'uniic
dcpositados em institrições finaÍroeiras ofioiais, em conta espectrl
dcnominação - FUNDO MTINICIPAL DE ASSISTEI'ICIA SOCIAL - I'1,,j,'..1

AÍt. 3" - O FMAS sera gerido pela Secretaria iii.
c Seliço Sooial, sob orientaçâo e oonhr:le do conselho Mr:nicipal de ,,1r. r.*jr .

Social.
P^RÁGRAFO PRTMEIRO - A proposta o.rçamentaria do Fr:rrdo Mr.urjci
r\ssistênoia soçial - FMAS constara do Plano Diretor do Município.
PARÁGRAFO SEGIINDO - o orgamento do FMAS irrtegrara o oÍÇ.incr ;, r

Scorctaria de Saúde e Servigo Sooial,
AÍt. 40 - Os reourros do FMAS serão aplioados ,,rl
I - finançiamento total ou paroial de prog-amas i.'r

c scrviços de assistênoia social desenvolvidos pelo orgao múicipal r,,,, ,

pcla cxccrrção da polítioa de assjstência soçial ou orgão conveniado;
tr- pagamento pela presta$o do serviços a i.rr1 r, ,,:

<;onvcniadas cle dheito público e privado, para exeolrção de programas :r :,!
cspcciÍico do set,or de assistência sooial;

Itr- Aquisigão de material permanente e de c(-:.,r::,,, .

de out.rcs insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

IV -' cnnskuçõo, reform4 ampliação, aquis; . r,,

loc.rçiro cle imoveis para prestagão de serviços de assistência soçial.
V-desenvolvimentoe aperfeiçoamento

instrumentos de gestiÍo, planejamento, administragão e 
'controle 

das . ,;i.,.
assistônçia social;.

VI- desenvolvimento de programas cle capa.i ,,

apcrfciçoamento de recursos humanos nairea de assistência soçial:

.,-,,sposro r:o inoiso r . d" *tiHT3;qiffif,::iãT:Ji1rl"",lH:;çon' 
:' :'

Art, 5o - O repaose de reçusos patfl rrs rjl,", ..,
()rganrz-âçõss de assistênoia sooial, devidamente registradas no CIVL\.11.
c,l'ctivr'.1o por intermedio do FMAS, de aoordo oom criterios estabeleçiri s
( 'ons«:lho lu4unicipal de Assistênçia Soaial.

I'ARAGRÀFO
govcmamentais

U}IICO - As transferências dç reoursos parÍl orsa,.;:
e nâo govemamentais de Assistênoia Sooial s€ fr-oi_,rrr,:. ,

rnccliante convênios, conhatos, acordos, ajustes elou similares, obedec,-,lr,.



1

Legislação vigente sobre a meteria e de oonformidade com os ,r'í,.:rii
pro.ietos e serviços aprovados pelo CMAS.

AÍt. d - As oontas e relatorios do gestor o,

Munioipal de Assistênoia Sooial serâo submetidos à apreoiação (it.r ( ,,i r'

Municipal de Assistênoia Social - C1vÍAS, mensalmente de forma si;ri,r
anualmente, de forma analítioa

Att. P - As despesa noogssáÍiâs para impltu-ti;i,,:r'i.:
prcscnte Lei çorrçrão por oonta de dotações orçamentárias proprias oor'riur,;.,'"i',r

Orçamento Mtrnioipal.
AÍt.8P - Ests Lei enta em vigor Íra dr:la .1,'

publicação, revogadas as disposições em oontrário,

Gabineto do Prefeito do Mwricípio cie vertentc i.l^ r :

cm0Sdedezembrc de79%.
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