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E§'I-ADO DO IilO GIL\NDE DO NOR'TE
PREFEITURA MT]IüCIPAL DE AREIA BRANCA

Praça da Conceiçâo, s/n.
cEP. 59655-000 - CGC a8 077 265/0001_08

LEI ti'843196, 21 de maio de 1996.

Cría o Fundo h,{unicipal de Âssisténcia Social

á i nrrfeq.. -*^. iáÀ*^i'.'.
iió úúueo PruYrltvlrvr4i,'

O PREFEI'I'O h,ILjNtCllPÀL DE ÂREIÂ BRÁNCÀ. no uso de suâs

atribuições legais.

F.{ÇO SABIR que a Câmara Municipal aprovou e eu sancioÍlo a seguinlc
Lei:

Ârt. 1" - Fica criado o Fundo hÍunicipal de Assistência Social - FIUÂS,
instrurflrnto dc captação e aplicação de rçcursos, quí-'tcm por objctivo proporciunor rscursos
e meios pâra o tin;rnr;iamcnto das ações na área rlo assistência social.

rjtlÀS:

I - rçi;ursos provcrúcntcs da tansferôncia tlos Fundos Nacional e }istadual
dc Âssistência Sochl;

{

II - dotaçõcs orçírnsntiirias ilo municipio e rsci.lrsos atlicionais que a lci
estabelecer no transuorrer de cada vxercíoio;

III - doações, auxílios, contribuições, subvçnçôes e transÍbrênoias tlc entidades
nacionais c intemacionais, otganizações governarnçntlis s não-govcrnamentuis;

lV - receitas de aplic:rções finanseiÍas du recursos do Fiunilo, realizatlas na
forma da lci;

V - as parcelas do plotlut,r ds arecadaçâo de outras receilas própri;rs oriunrLrs
de linanciatnentos das atiüdades oconômiüíLs, de prestação de serviçtx ã ,f" outr:rs
tr:rnsÍ'erências que o Fundo lr{unicipal dç .,\ssistência Social terá ilileito a recçber por força
da lei e ds convêrúos no setor;



Vl - produto dc sonvênios lürnados com outras entitlades linanciadoras;

Vtr - doações em cspécics feitas diretamente ao Fundo;

Vm - ouh'as lcceitas que vcrúanl a sÉr legaünente instiruidas.

§ 1'- A dotação orçamentária preüsta para o órgão e.ri.ocuÍôr da

Adrninistraçào Púbüca h{unicipal, responsável pela assistôncia social, será automáticamente
transferida parâ â conüa do Fundo trvÍuricipal dr: Assistência Social - FMAS, Ião logo sejam
rçiúizrtladas :ui reççitas correspondentes.

§ 2'- C)s recursos qu'J compõem o Frindo scrão depclsitados crn instituições
tinanceiras ofrciais, em conta especial sob a denominação - FUNDO I\.íUNICIP,{ DE
ASISTENCL{ SOCLA.L - FN.IAS.

Art. 3" - O FlvÍAS será gerido pcla Seuretaria \,{unicipal de Saúde Pública c
Assistência Socilü sob odçntaçÀo e conü'ole do Clonsclho lvlunicipal de Assistência Social.

ParáglaÍb Unico - O orçamento clo F'undo À'Iunicipal de Assistência Soçial -
FN{AS - integrará o orçamento da Secretaria lr,'Iurúcipal dç Saúde Pública ç Assistênçia
Social.

AÍ1. 4o - Os recursos do Fturdo lr,{utiuipal dc Assístência Social - FN'íÂS,
scrão aplicaclos çm:

I - tinanciamcnto total ou parcial dc programas, pro.ioto c scniços dc
Assistêncía Sooial desenrolvidos pclo órgão da ;\drninistração Pública N,{urücipiú rcsponsável
pcla Politica dç Assistên,;ia Social ou por órgãos do setor de assistência social;

II - pagarnento pela prcstaçã,r de serviços a entidades convoniadas de ,Jireito
públi,;o e privado pàrâ e.\ccução de progrilmils o projctos ospccificos do sçÍor rlc assistênçia
social: 1

Itr -:aquisição dc matsdal peÍÍnancntc c dc oonsumo o dc outros lÍlsunos
necessários ao desenvolümento dos programas;

fV - construção. retbnna, ampliação, aquisição ou locação de imóreis para
prestação de scrviços de assistência sooial;

V - desenvotviment.r e aperÍ'eiçocunento dos instrumentos r1ç gcstão,
plancjarnonto, adnúnistração e confrr-rle das ações de ;rssistênçia social;

VI - desçnvolvimento dc programas dç capacitação e aper{'eiço;unç'nto de
flJüursos humanos na área de Assistência Social:



a

,fuÍ. 5" - C) repasse dç rçcursos pil'a as enridadcs a orgam:taçõçs ds assistôncia
social, clev{damcnte registradas no CNAS, será etbtivado por intermédio do FIrIÂS, de

acordo com criterios estabelecidos pelo Conselho h,Íunicipiü de Assistência Social;

Parágrafo Llnir;o - As transferências de recursos para organizações
goveürârilentais e não governarnenüais de ,{,ssistência Social se plocessalio mediante
convênios, contratos, acordos, ajustes eiou similares obedccendo a legislação ügcnte sôbre a

matéria e de conformidade com os pÍogramas, projÊtos e sera'iços apro!'ados pclo L-onselho
Ir,'Iuniuipal de Assistência Social.

Art. 6o - As cont&s e os relatórios do gçsÍor do Fundo ir,Íunicipal dç
Assistencia Social serão subrnetidos à apreciação do Conselho lv'Íunicipal tle Assistênuia
Social - ClIvIl"\S, mensalmente, de forma sintética e, anuúrrÊnÍç dp forma analiúca.

,rt,rt.7o-Esta Lei entra ern ügor na data'tla sua publicação, revogadas
as disposiçõcs ÊIn contráno.

PÁLÁCIO C0ROI\EL I,-,\LIST0 - Aluia l3ranca(RN), ein 2l dçmaio de

1996.
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