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LEI 11 U1ICIPAL NQ 086/ DE 21 DE JUNHO DE 1.993. 

DISPE SOBRE A C0NSTITUçAO DO CONSE 

LHO MtJN IC IPAL DO BI-ES TAR SOCIAL E 

CRIAçA0 DE FUNDO MUNIC]IDAL A ELE VIII 

CULAO E DL OUAS PROVIDENCIAS... 

0 PREFEITO MUNICAL DE SANTA MARIA DAS BARRE].AS-PARA, 

PAZ SABER QUE A C tiARA MUNICIPAL IPAL APROVA E EIJ SANC IONO A S EGU IIT TE LEI: 

Art. 12 - Pica constituid.o o Conseiho Municipal do Bem-Estar Social, 

corn car.ter deliberativo e corn a ±'ina1dade de assegurar a participa-

çao cia conunidade na eia'ooraçao e imp1ementag.o de prograinas cia area 

social, tais coino cia habitacao, de saneanento bsico, de promoçao huma 

na e outros, alrn de gerir o Pundo Municipal do Bem-Estar Social,a que 

Se 'eere o art. 22 cia presente lei: 

Art. 2 - Pica criado o Fundo Municipal do Bein-Estar Social destinado' 

a propiciar apoio e suporte finaxiceiro a implementação de progr&ias da 
J. 

rea social, tais conio de habitação, de saneazuento básico e de promo--

çao humana voltadas "a popu1aç.o de baixa renda. 

Art. 32 - Os recu.rsos do Fundo, em consonancia corn as diretrizes e nor 

do Conseiho Municipal do Bem-Estar Social, serao aplicados em: 

I 	- constru.ç.o de moradias; 

II - producao de lotes urbanizados; 

III - urbanizaçao de favelas; 

IV - acjuisiç.o de material de construço; 

V 	- meihoria de unidades habitacionais; 

VI - construçao e reforrna de equipa.rnentos comunit.rios e institucio 

nais; vinculados a projetos habitacionais, de saneamento básico 

e de promo çao humana; 

II - regi1arizaçao fundiária; 

VIII - aquisigo de inióveis para 1ocaç.o social; 

 servigos IX - 

	

de 	 e jurdica para. linpie- 
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de programas habitacionais, de saneamento básico e de promoço' 

hi.mana; 

X 	- s erviço a de ap 010 a organizagiio comu.nl tria em pro gramas hab ita 

cionais, de saneamento b.sico e de promoçáo hunana; 

XI - compi.ementaçáo de infra-estrutura em loteamento dericientes des 

serviços coin, a finalidade de regulariz.-.Los; 

XII - revitalizaç.o de areas degredadas para uso habitaciona.L; 

XIII - ages em cortiços e habitaç6es coletivas de alugiie1; 
XIV - pro jetos esperimentaisde aprimoramento de tecnologia na area ha 

bitacional e de saneamento básico; 

XV - manutenc.o dos sistemas de drenagam e nos casos em que a comuni 

dade opera, dos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento 

sanit&rio, e 

- quaisquer outras aoes de interesse social aprovad.as pelos con-

seiho. 

XVII - vinculados aos programas de sa.nearaento, habitaçao e promo cao hu 

mana. 

Art. 49 - Constituirao receitas do Fwado: 

I 	- dotaç6es orçament.rias prprias; 

II - recebimento de prestaç6es decorrentes de financia2nentos de pro-

gramas habitacionais; 

III - dotaç6es aux1ios e contri.buCçes de terceiros; 

IV - recursos financeiros oriundos do Governo Federal e de outros or 

gaos piiblicos, rece'bidos diretamente ou por meio de convnios; 

V 

	

	- recursos financeiros oriuundos de organisnios internacionais de 

cooperagao, recebidos diretamente ou por meio de convnios. 

VI - aporte de capital decorrentes da rea1izago de operaç6es de cr 

dito em instituIç6es financeiras oficlais, quando prviamente 

autorizadas em lei especI±'ica; 
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VII - rendas provenientes da aplicaç.o de seus recursos no mercado 

de capitais; 

VIII - prothitos cia arrecaaaçao de taxas e de Liultas ligadas a licenci 

axaento de atividades e infrages Ls normas ur1aiist±cas em ge-

ral, edilicias e prostu.rais, e outras açes tribut.veis ou pe-

nalizveis que gu.ard.eni reiaçao con o desenvolvixnento 

IX 	urb ano em geral, e 

IX 	- outras receitas provenientes de fontes aqui nao explicitadas a 

exceg.o de inipostos. 

Par '  rafo Primeiro - As receitas descritas neste artigo serao deposita 

das o1jrigatriarnente em conta especial a ser aIerta e raantida em agn-

cia de estabelecirnento urbano de crdito. 

Pargra±'o Segundo - quando n.o estiverem sendo utilizados nas finalida 

des pr6prias. Os recursos do Thindo poder.o ser aplicados no mercado de 

capitais, de acordo corn a posiçao das disponibilidades financeiras / 

aprovadas pelo Conseijio Municipal do Bem-Estar SociaL. Objetivando o 

auniento das receitas do Fundo, cujos resultados a eJe reverterao. 

Par.graio Terceiro - Os recursos serao destinados corn prioridades a 

pro jetos que tenhi como proponentes organizag6es comunitârias, asso-' 

c3aç6es de moradores e cooperativas hab:Ltac2onals cadastradas junto ao 

Consej.ho Municipal do Bem-estar Social. 

Art. 5 2  - 0 Jkindo de que trata a presente Lei ticará vanculado direta-

mente Secretaria Municipal de Viaçao, Obras Urbanas e Terras Patrimo 

niais. 

Parágraro Unico - 0 Orgao ao qual es -tá vincuJado 0 Fundo tornec era os' 

recursos fl.urnanos e materials necessarios . consecuçáo dos seus ob3eti- 

vo S. 

Art. öQ - Sao atrlbuaçôes da Secretaria MunlcipaJ.. de Viaçao, Obras Ur.- 

banas e Terras Patriinoniais. 
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I 	- Administrar o Pundo de que trata a presente Lei e propor 

politicas de aplicaç.o dos seus recu.rsoa; 

II - Submeter ao ConseTho Municipal do Bem-Estar Social o pla 

no de aplicago a cargo do Fundo, em consonncia corn Os 

programas socials Nvnicipais, tais como de habitaçao, sa 

neamento b.sico, promo 9k huniana e outros, bern como corn 

a Lei de Diretrizes 0rçanientrias e de acordo corn as po-

iticas delineadas pelo Governo Federal, no caso de uti 

lizaço de recursos do Orçamento da Unio; 

III - Submeter ao Conseiho Municipal do Bem-Estar Social as de 

rnonstraçes mensais de receitas e despesa do Pundo; 

IV - Encarninhar a contabilidade geral do MunicIpio as demons-
traces mencionadas no inciso anterior; 

V - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Pundo, e 

VI - Firmar convnios e contratos, inclusive de ernprstirnos, 

juntamente corn o Governo do Estado ou Municiplo, referen 

tea a recursos que serao a&ainistrados pelo Pundo. 

Art. 72 - 0 Consetho I'IIunicipal do Bem-Estar Social sera' er constituI- 
do de 06 membros (no niininio 08), a saber; 

I 	- (representante) do Poder Executivo: Adinel Campos Rodri- 

gues; 

II - 	(representante(s) do Poder Legislativo: J 0s6 RaimuncLo 
Aquino Font enefle Jthiior; 

III - 	(representante(s) de organizaç6es comunitrias: Rosimart 

Aarecida de Almeida; 

IV * 	(represen-ta.nte(s) de Organizag3es Rellgiosas: Irini. Edi-' 

valda Oliveira da Silva; 
V - 	( representante(s) de Sindicato de trabaihadores: Doniin- 

gos Rodrigues de Oliveiro.; 
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VI 	(representante(s) de entidades patronais); Ernestino Cruz. 

VII Clodomir Aquino PonteneiLe e Evandro José Neres da Silva 

Parágrafo Priraeiro - A des±gnaçao dos menbros dos Conseiho serj fei'ta 

por ato do Executivo. 

Parrafo Segundo - A presidncia do Conseiho sera exercida por repre 

sentane do Executivo. 

Parágrafo Terceiro - A indicaç.o dos men'oros do Conseiho representan-

tes da comunidade sera' feita pelas organizaçoes ou entidaies a que 

pertencerri. 

Parágrafo Quarto - 0 nümero de representantes do poder pi1iLico nao po 

dera ser superior representaçao da corriunidade. 

Paragrato Qainto - 0 mandato dos membros do Conseiho será de dois 

anos perrnitidä a reconduçao. 

Paragraio Sexto - 0 mandato dos membros do Conseiho sera exercido gra 

tuitamente, ricando ecpressarnente vedada a consseçao de qualquer tipo 

de remuneraçao, vantageni ou beneticio de natureza pecuniaria. 

Art. bg - 0 Conselho reunir-se-a, ordinariarnente urna vez por ms e, 

extraordinariainente, na forma que dispuser o regmrnento interno. 

Paragra±'o Prinieiro - A convocaço sera' er feita por escrito, corn antece-

dncia minima de 10 dias para as sesses ordin.rias, e de 48 horas pa 

ra as sess6es extraordinrias. (sugere-se 8 dias e 24 horas, respecti 

varnente) 

Pargrafo Segundo - As decises do Conseiho ser.o tomadas corn a prese 

ga de, no rnInirno 50% + 1 de seus membros (sugere-se a rnaioria absolu-

ta), tendo 0 Presidente o voto de qualidade. 

Paragrafo Terceiro - 0 Conselho poder solicitar a colaboraçao de ser 

vidores do Poder Executivo para assessorarnento em suas reunies, po-

dendo constitair uma Secretaria Executiva. 

Par.grat'o Quarto - Para 0 seu pleno funcionamento, o Conseiho fica au 

torizado a utilizar os serviços infra-estruturais das unidacles adminis 

trativas do Poder Executivo. 
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Art. 92 - Compete ao Conseiho Municipal do Beni-Estar Social: 

I 	- aprovar as diretrizes e normas Para a gesto do Fimdo Muni- 

cipal do Ben.i-Estar Social; 

Ii - aprovar os proraxaas anuais e plurianuais de aplicaç.o dos' 

recursos do Pundo nas areas sociais, tais como de habitac6-

es, saneamento bsico e promoçao humana; 

III - estabelecer liniites m.xmmos de financiamento, a ttulo one-

roso ou a Fu.ndo Perdido, Para as modalidades de atendimento 

previstos no Art. 32 deste Pro jeto; 

IV - definir polJtica de subsldios na area de funcionanento habi 

t ac ±0 nal; 

V 	- definir a forma de repasse a terceiros dos recursos sob a 

responsabilidade do Fundo; 

VI - definir as cond±ç6es de retorno dos investirnentos; 

VII - definir os critrios e as formas para transferncia dos ±m 

veis v±nculad.os ao Fundo, aos benefc±arios dos programas 

habitacionais; 

VIII - definir nornias Para gestao do patrim6ni..o vinculado ao Pu.ndo 

IX - acompan)aar e fiscalizar a aplicaço dos recursos do Fu.ndo,' 

solicitando, se necessário, o auxI.Lio do órgao de tinanças' 

do Executivo; 

X 	- acorfipanflar a execuçáo dos programas socials. Tais como de 

habitaçao, de saneatnento bâsico e de promoc.o hurnana, caber, 

do-.Lhe inclusive suspender o desembolso de recursos case se 

jam constatados irregularidades na aplicaç.o; 

XI - diriniir d.iividas quanto a apiicaçao das normas regu.larnenta-' 

res relativas ao rundo, nas matrias de Sua competncia; 

XII - proper inectidas de aprirnoramento do desempenno do .rundo, bern 

conio outras tornias de atuaço visando consecuçao dos obje 

tivos dos prograinas,--..socials, 
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XIII - e.Laborar o seu reimento interno. 

Art. 10 - 0 Fund.o de que se trata a presente Lei terâ vigncia iLimi 

tad. a. 

Art. 11 - Para atender ao disposto nesta Lei, fica o Poder Executivo 

autorizado a abrir Crdito Adciona1 Especial, ate o limi-

te a ser estipu.Lad.o por Decreto junto a administragao do 

Fundo. 

Art. 12 - A presente Lei sera regu.lamentad.a por Decreto do Execiitivo 

no prazo de JO ciias, contacios de Sua pub±lcaçao. 

Art. 13 - Este Proieto de Lei entrar em vigor na data de sua aprova 

çao e pub±].caçao, revogadas as disposiçoes em contrario. 

Gabinete do Sr. Prereito municipal de Santa Maria das Ba-' 

rreiras, 21 de Juniao de ±.93. 

I 

José Messias de Ameida 
Prefeto Municipal  


