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LEt N2 353/95 
	

DE 26 de dezembro de 1995. 

Cria o Funclo Municipal de Assist&ncia Soci - 

al, de Santa Maria d 5s Barreiras, Estadc do 
Par, e d9 outras providincias. 

0 Prefeitci Municipal de Santa Maria das Barreiras, Estado 

do Pará, no uso de suss atribuicoes legais. 
FAO sober que a Cãrnara Municipal aprovou e eu sanciorio e 

promulgo a seguinte lei: 

Art s  19 - Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SO 
CIAL - FMAS, instrurnentc de captaçao e aplicaçao de recursos, que 

tern por objetivo proporcionar recursos e rneios pars o financisnien 

to das açoes na area de ssistencia social. 

Art. 29 - Constituirao receitas do Furido Municipal de As-

sistncia Social - FAS: 

I - recursos provenientes d5 te5nsferericia dos Fundos Na 

cional e Estadual de Assistricia Social; 

II - dotaç6es orQarnentrias do MunicIpio e recursos:adi./ 

cionais quo a lei estabelecer no transcorrer de cada exerccio; 

III 	doaçes, auxCiios, contribuiçes, subvençes e trans 

ferncias de entidades naciorials e internacionais, organizaçes 
governarnentais e no-governarnentais; 

IV - receitas de ap1icaçes financeiras de recursos do 

Fundo, realizadas na forma da lei; 
W -  as parcelas do produto de arrecaço, digo, do arreca-

daço de outras receitas pr6prias orlundas de financiarnentos das' 
ativid5des econ&micas, de prestaço de servicos e de outras trans 
ferncias quo o Fundo Municipal de Assistncia Social tera' direl-
to a receber por força cia lei e de convnios no setor; 

VI - produto de convnios uirmados corn outras entidades 
financiadoras; 

VII - doaçOes em espcies feitas diretaniente ao Fundo; 
VIII - outras receitas que venhain a ser legalmente insti- 

tufdas, 

§ 12 - A dotaço orçarnentiria prevista pars o 6rgo execu 
rhnin n Pih I i• t 	M14,-41 	 j 
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do Municipal de Assistncia Social, to logo sejam realizadas' 

as receitas correspondentes. 

§ 22 Os recursos que compem o Fundo sero deposita 

dos no Bneo do Brash S/A, em conta especial sob a denorninaço 

Fundo Municipal de Assistncia Social - FMAS. 

Art.31 0 WAS sera' er gerido pela Prefeitura Municipal 

sob a orientaço e controle do Conseiho Municipal de Assistn - 
cia Social, 

§ 19 A proposta orçamentria do Fundo Municipal de ' 

Assistncia Social - WAS - constar do Piano Municipal de As - 
sistncia do MunicCpio. 

§ 2 	0 orçamento do Fundo Municipal de Assistncia * 
Social - WAS integrar o orçamerito da Secretaria Municipal de' 

Assistncia Social. 

Art, 49 4 Os recursos do Fundo Municipal de Ass1stn - 
cia Social - FMAS, sero aplicados em: 

I - financiamento total ou parcial de programas, proje 
tos e serviços de Assistncia Social desenvolvidos pelo rgo ' 
da Administraço Ptiblica Municipal responsvel pela execuco da 
PoLCtica de Assistncia Social ou por 6rgos conveniados; 

II - pagamento pela prestaço de servicos a entidades' 
convenladas de direito piiblico e privado para execuço de progra 

mas e projetos especificos do setor de assistnc1a social; 

III - aquisiço de material permanente e de consuino e 

de outros insumos necessrios ao desenvolvirnento dos programas; 

IV - construço, reforina, amp1iaço, aquisico ou lo - 
caço de im6veis para prestaço de serviços de assistncia so - 

cial; 
Y- deserivolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos 

de gesto, planejamerito, administraço e controle das ages de 

assistncia social; 

VI - desenvolvimento de programas de capacitaço e 

aperfeicoamento de recursos humanos na area de aSSi5tr1cia so - 
cial; 

VII - pagamento dos beneuIcios eventuais 9  coriforine o 
disposto no inciso I do art, 15 da Lei Orgnica da Assistncia' 
Social. 

Art.59 0 repasse de recursos para as entid5des e or-
ganizaçes de assistncia social, devidamente registradas no • 
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CNAS, ser4 efetivado por iritermdio do F'MAS, de acordo corn cr1-

trios estabelecidos pelo Conseiho Municipal de Assistncia So-

cial, 

Pargrafo linico - As transferncias de recursos para or 

ganizaçes governamentais e no governamentais de Assistncia 

Social se processaro rnedlante convnios, contratos, acordos, 

ajustes e/ ou sirnilares, obedecendo a legisla';o vigente sobre' 

a rnat&ia e de conforniidade corn os programas, projetos e servi-

Qos aprovados pelo Conseiho Municipal de Assistncia Social. 
Art. 62 - As contas e os relatcnios do gestor do Fundo' 

Municipal de Assistncia social seráo submetidas A apreciaço 
do Conseiho Municipal de Assistncia Social - CMAS, mensalmen - 
te, de forma sinttica e, anualmente, de forma anaLitica. 

Art. 72 - Para atender s despesas decorrentes da implan 
taço da presente lei, fica o Poder Executivo autorizago a 
abrir,no presente exercIcio, Crdito Adiciorial Especial at4 o 

valor de R$1.000,00 ( hum mil reais ), 
obedecidas as prescri - 

ces contidas nos incisos I a IV, do pargrafo 12  do art s  43 da 
Lei Federal n2 4320/64. 

Art. 82 - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
caco, revogadas as disposiç6es em contrrio. 

Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, em 26 de dezem 

bro de 1995. 

- Jos$ MESSIAS DE ALMEIDA 

Pref'ito Municipal 

00 _~ 

Pará 


