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PREFBITUR.AMUNICIPAL DA CACHOEIRINHA'

CACHOEiFUNHA EM NOVAS MÃOS

LEI NQ 890, de 31 de outubro de 1996.
~egistr3do no Livro

Próprio em,Q.GI-~ IfJ/~19 .~~
,lV\6SU1$L~!.uln('::0~\ lKi(o.3·

'[< \.lI1C, tVl a t,

EMENTA: Cria o Fundo Municipal de As-
sistência Social e dá outras
providências.

O PREFEITO. DO MUNICIPIO DA CACHOEIRINHA, Estado de Pernag)
buco.

E:.AçÇ) SAB:ER que a Câma ra Municipal de Vereadores da
choeirinhadecretóu e eu sanciono a seguinte Lei.

Ca-,

Art. 1Q - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência So
cial - FMAE;, instrumento de captação e aplicação de recursos, que
t.em por objeto proporcionar recursos. e meios para O finahciamentô I

das açoes na area de a?sistência social~
Art.'2Q - Con stLtu.írâo receitas do. Fundo Municipal de As.-

sistência Social ~ FMAS:
I '-recursos provenientes da transferência dos Fundos I

Nacional e Estadual de Assistência Social;
11 -'dotaçõés orçamebtárias do MunicI.pio e reéursosadi-

cionai$.quea Lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;
'111 -doações, auxllios,contribuições, subyenções e

tranferências de entidades nacionais e'internaçionais, organ;í:!ações
governamentais e não-governamentais;

IV. - rece;Ltas de.aplicações financeiras de recursos
Fundo, realizadas na forma da Lei;

do

V -asparcelasdoprodut.o de a.rrecardação 'deoutras r~,.,
ceitas próprias oriundas de t:inanciamentos das atividades econõmi-

.ca·sdeprestaçãog~servi.ços ·~..de .outras tranferências qUe'o Fundo
,Municipal de Assistência Soc;Lal terá' direito por força da Lei'e de
convênios no setor;

VI'- produtos de convênios firmados com'outrás entidades
financiadorasi

VII - doações em espéGies feitas diretamente ao Fundo;
VIII - outras receitas que venham a ser legalmente insti -

tuldas.
§ 1Q - À dotação orçamentária prevista para o.orgao execu-
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PREFEiTURA MUNIC!PALDAC.A.CHOE[~lNHA- .':"' .

~8tadu de Pernambucr •

r
j

tor da. JIi.<iministraçãopública Munic'ipal, responsável .peLa As.sí.s.t ên -

eia ~ocial, será aut~maticamen~e transferida 9ara a contado Fundo'

Municipal de 'Assistência" soc í at; tão logo sejam realizadas as' recei

t~scorrespondent~~.

'§2Q',...osrecursos quecompoem o Fundo serao depositados'

emrcorrt a especla:sob a denominação .,..Fundo ~unicipal de, Assistên ..:..

.ciaSócial.- FMAS~' ""

. .Art.· 3Q-, ,O FMASseragerido pela Secretaria~unicipal de

Finanças sbb·à·orientaçã6d~ConseLho Municipal de Assistência So~
.ci.aL,

§lQ- Â. propo?taorçamentária do Fundo'Municipal de AS

sistência. S'ocial- Fl-'1AS-' c.onstará do Plano' Diretor do Municipio.

§ 2Q - O Orçamento do Fundo Municipaldé,Assistência.· 50-'

ciaL-FMAS'" integrará o orçamento da Secretaria Municipal de As~

sistência social.

Art. 4Q - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência •
Social - FMAS,serãoapl:Lcados em:

I - fina,nciamento total ou parci'al de programas, pxo j e-e-

tos e serviços de A.SsistênciaS9cial des.envolvidospelo'Órgão,<d-a Aª

ministração Pública Municipal responsávelpela~xecu~ão da politica
de Assistência S~cia:l ou"porórgãosconvencionados; i

IT ,...pagamentoÓpelapr'estaçãode serviços a eritrí.dade s

conveniadas de direitopúblicoe·privadopara<e~ecuçã.o de programas

e. projetos' espec LfLcos .do setor de a$sistênciasocial;

111 -aquisição ele materi.al permanenteêde consumo e. de'

outros ..insumos necessári~s. 'do desenvolviinent6d~~ pr'ograllla~; .

"IV -'const~ução/:teformài ampl:Lação,aquisição ou loca

'çãode imóveis para prés,t:açã6des~rviços à;eassist,êIlcia sooí.aLr.

v-' d~senvolvimento e~pe;feiçoa~en.:to 'dds instr~ent:os'

. de gestão, planej;amento ,adm:L~istr~ção e contr~le das ações :deas-

sist~nciasçcial;
VI - desenvolviménto 1e programas de capacitação e aper-

feiçoamentO de r~cursos humànos. na área de assistência aoc í.aLr

. VII - pagamento dos beneficios eventuais I. conforme o dí.s>

posto no inciso I d~ arte 15 da Lei Orgânica da Assistência Social.

Art. 5º - O repasse de reeurso~ para as entidades e orga-
nizações dê assistência social, devidamente registradas'no CMASse-

-_._----~l'- ~ ~__'_ __ ~_~-"'-_---_---- ------- ---
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CACHOEifUNHA iEM NOVAS' MÃOS

rá efetivado pQ-r intermédio do FMAS, deacQrdocom critérios,estabe
. Lac Ldo svpe Lo ConselhÓMunicipal .de Assistência .Social ..

,PARÁGR1\FOUN~CO.:-:;:As t~'~n.sferências de recursos para Or, -
g.anizaçôes gOrVenamentais ..e ..não-govern~inentaisde Assistência 80-'"

ciaÍse 'process~r~O"median:te, con:vêniost"~ontratos, acordo ,âj~stesi

e/ou similares, obedecendo a 'legislação ~.V'igentesobre,atnat~ria' e

de conformidadeCorn,9~'pi;9ramas; pio; e't6se serviços, aprovados pe-

lo CçmselhoMunic:ip-:~ deAs~sistªnciaSocial ..
Art .6Q'.:-:~s· con t a s ve so s relatórios do gestor do FupdoMu

picipéÜ' de Ass±'stênciaSocia.l serão subme t i.dos à apreciação do Con-

selho Municipal de. Assistené::i,a Social, -CMAS,mensalment'e', de ,forma'

sintética e, 'anualmente' ,d'e forma ahalí tLca . "

'Art. TQ - Piu,aaterideràs despe~as decorrente~ ,da" implan-

tação da' pre~e'nte':Leifi~a: o 'p~der Ex~c;~tivóél.utorizado a abrir," no
presente' exercício,' crédito.Adicional~~'pecial 'até~ val~r'd~ 'R$

L 000, 0'0' .Ihum mil reais) ,obedecendà as prescrições contidas nos Ln
cisós' I a IV, do, parâgrafolQ do 'artigo 43 daL'ei Federalhº 4320/

6,4.'

Art •. 8Q '.Está Lei entrarâ em ;vig.or na data da su~_publi..,.,

caçao, revogadasasdisposições em contrário.

°r
câmara. Muniçipal da Cachoeiriul1a;' de'1996.

; ..'.
. ' .. '

, , a . Jonas Costa,Sobrinho~'
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