
ESTADO DO PARA 

PREFETURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 
GABINETE DO PREFEITO 

Santa Maria das Barreiras 
	

Pará 

On  

LET MUTICIPAL NQ 131/94 	 .e 31 do outubro do 1.994 

Cria o Pando Municipal do Sade do ' 

Miinicpi.o de Santa Muria das Barre ' 

ira, Estado do 

A Cmara Municipal de Santa Maria d.as Barreiras, Estado do Pa' 

ra estatu e eu sanciono a seL1inte lei. 

Art. 12 - Esta Lei cria 0 ?undo Municipal do Sade-3 	de' 

Santa Maria dac Barreiras, Estado do Par. 

Art. 29 - Os recursos de Punclo Municipal de Satdo—iS,sero ' 

" C 	' 7 0: como: 

I - despesas do custeio e do capital da Secretaria Municipal 

de Ao Social, Sath e Meio Abic-nte, seus orgos e entidades, da 

adrninistraçao direta c ind.ireta. 

Ii - Investiiuentos previctos pelu piano do Sade Municipal 

III— Investirnentoc previatos em lei Orçauioitaria. 

IV - Cobertra das açes e serviços do saide a serera iznpieinen 

tados pelo MunicIpio* 

paraGraio tnico - Os recursos rc±'oridos no inciso IV decte ar-

tigo destinazn—se a investinento na redo do serviçoc, a cobertura ass 

istencial ainbulatorial e hospitalar e as denais açes de sade. 

Art. 3Q— 0 Fufldo Municipal de Sade—EL1S, sera financiado corn 

recursos do Orçanierito do Municipio, do Estaclo a da uniao, e da segu-

ridade Social, alm de outras fontes do recursos. 

I - RecUrsOS financeiros orithidos de oranisraos internacio-

nais do cooperaçao. 

II - ajwla, conthribuiçec e cioaç6es, e donativos, 

III - rendac previstas de apiicaao do seus recuros no nierca-

do do capital* 

IV - parte do capital d.ecorreflte do reaiizaçac de operaçes, 

de crdito de instituiçes financeiras oficiais, cjuando houver auto 

rizaço espedfica em Lei. - 

V - Aler.çao patrimonial. 
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Pargrafo nico - As receits qU.e trata este artio erada no 

âxnbito do Sisterna iini 	 cI co do saie—ZUS, soro creditados di'etaente 

cia conta ecpoefica, iuovimentada pela secretaria Manic-- pal de Aço 

Social, $aucie e Ideio .Ambiente 

Art. § 42 - 0 Pndo Municipal do Sa1e criado pela preente lei 

ficar 	vinoulao a Socretaria MLU:icipal do Açc Social, Sw'de e LIebo , 

A,mbi-ente 

	

.rt. 	59 - Esta lob entrar ori vigor na data de oua publicaço 

	

Art. 	62 _Revo_se  as disposiçec em contrrio. 

ubinete do Sr. Profeito Mun±cipal, 31 do Outubro do 1.99, 

•- 	 'y' "r -r 
-.-L.4J.i. 

Pr.feito Municipal. 


