
    

ESTADO DA PARAÍBA 

Prefeitura Municipal do Damião 
Rua Principal, s/n - Fone: (083) 376-1052 - Damião - Pb, 

C. G. C. 01.612.636/0001-57 

Lei nº 013/97 Em, 17 de março de 1957 

Cria o Fundo Municipal 

de Assistência Social e dá 

- Guíras Providências. 

O Prefeito Constitucional do Município do Damião, no uso 

das atribuições legais. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
ã 

a seguinte Lei: 

o Artigo 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de 

Assistência Social - FMAS: 
1 - recursos provenis entes da transferência dos Fundos 

Nacional e Estadual de Assistência Social; 

H- otaçã es orçamentarias do Municipio e recursos 
er 

A 

adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada EXETCÍCIO; 

Wi - doações, auxílios, contribuições, subvenções e 

transferências de entidades nacionais e intemacionais, organizações 

governamentais e não - governamentais; o 

IV - receitas de aplicaçã s financeiras de recursos do 

Fundo, realizadas na forma da Lei, 

financiadoras.
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VII - doações em espécies feitas diretamente ao Fundo; 
VII - outras receitas que venham a ser legalmente 

insttuidas. 

g 1º A dotação orçamentaria prevista para o órgão 

executor da Administração Pública Municipal, responsável pela assistência 
social, s rá a automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de 

Assistência Social, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes. 

& 2º - Os recursos que compõem o Fundo serão 

depositados em instituições financeiras oficiais, em conta espe cial sob a 

de enominaçã ão - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. 

Artigo 3º - O FMAS sera gerido pela Secretaria de 
Assistência Social sob orientação e controle do Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

gi” - A proposta orçamentaria do Fundo Municipal de 

Assistência Social - FMAS - constará do plano diretor do município. 
o 8 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência 

Social - FMAS integrará o orçamento do órgão da administração pública 

municipal. 

Artigo 4º - Os recursos do Fundo Municipal de 

Assistência Social - EMAS, serão aplicados em ; 
1 - financiamento total ou parcial de programas, projetos e 

serviços de assistência social desenvolvidos pelo o da administração 
pública municipal responsável pela execução da 1 po de assistência social 

ou por órgão conveniados, 
IH - pagamento pela prestação de serviços a entidades 

conveniadas de direito público e privado para execução de programas e 
projetos específicos do setor de assistência social; 

HI - aquisição de material permanente e de consumo e d 
outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas, 

IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locaçã 

de imóveis para prestação de serviços de assis istôncia social; 
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V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos 
de gestão, planejamento, admmnisiração e controle das ações de assistência 
social; 

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e 
aperieiçoamento de recursos humanos na área de assistência social; 

VI - pagamento dos beneficios eventuais, conforme o 
disposto no inciso I do art. 15 da Lei Orgânica da assistência social. 

Artigo 5º - O repasse de recursos para as entidades € 

organizações de assistência social, devidamente registradas no CMAS, será 
efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com eritérios estabelecidos 

pelo Conselho Municipal de Assistência Social, 

Parágrafo Unico - As transferências de recursos para 
organizações governamentais e não-governamentais de assistência social se 

processarão mediante convêmios, coníratos, acordo, ajustes e/ou similares, 

obedecendo a legislação vipente sobre a matéria e de conformidade com os 
programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social. 

ara 6º - as contas e os relatórios do gestor do Fundo 

Mumicipal d istência Social submetidos a apreciação do Conselho 

Municipal de Asa istêne cia Social - CMAS, mensalmente, de forma simtétic 

anusimente, de forma analítica 

Artigo 7 - Para atender as despesas decorrente da 

implantação da corrente Lei fica o Poder Executivo autorizado no presente 

exercicio, Cr rédito 4 idicional Especial até o val or de R$ 1.000,00 € Um mil 
reais ) ob aistcas as prescrições contidas nos incisos 1 a IV, do parágrafo 1º 

Artigo 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sus 

publicação, revogadas as disposições em contrário 

Gabmete do Prefeito Yonstitucional do Município do 

Damião, em 17 de março de 198 

  

   
     Alian Pontes Nepôrmuceho 
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