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PREFEITURA MU N I Cl PAL DE U RUOC A

LEI N° 192 /95 DE ?.0 DE ncvcoftrcBE 1995.

Cria o Fundo Municipal de
Assistência Social - FMAS

e dá outras providências.

0 Prefeito Municipal de Uruoca, no uso de sua^
atribuições legais

Faço saber que a Câmara Municipal de Uruoca
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DA CRIAÇÃO

Art. Io - Fica instituído o Fundo Municipal de
Assistência Social (FMAS) que tem por objetivo criar
condições financeiras e de gerência dos recursos destinados
ao desenvolvimento da Política Municipal de Assistência
Social.

Art. 2o - 0 Fundo de Assistência Social ficará

vinculado diretamente a Secretaria do Trabalho e Ação Social
do Município, responsável pela política de assistência social
no âmbito de Uruoca.

CAPITULO II

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 3o -• São atribuições do Conselho Gestor do
icipal de Assistência Social.
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PREFEITURA MU N ICI PAL DE U RU OCA
I - Administrar o Fundo de Aaoiotência 5ocial e

estabelecer políticas de aplicação dos r«curooa, courormQ as
dofiniçõoa do Conselho Municipal d© Assistência social;

n - Acompanhar, avaliar e viabílisar a realiza*
cao das aeoAe a« Aoaistencla social p*eviatao no Flano
Plurianual do Município/

III - 'Submeter ao ConsQlho Municipal de Aaolsten-
cia 5oclal-CMA2 o plano de aplicação a cargo do Fundo, em
consonância eom o Plong Plurianual e com a Loi de Dicctrises
orçamentarias;

IY - Submeter ao Conselho Municipal de Assistên
cia Social-CMÀS:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas ç
despeaas do Fundo;

b) anualmente, o inventario dos bens móveis e
imóveis « © balanço geral do Fundo Municipal de Assistência
'Social/

Fundo/
V - Ordenar emponhos o pagamentos das despesas do

VI - Firmar convênios e contratos, inclusive de
empréstimos, juntamente cora Conselho. Municipal de Assistência
social-CMAS, referentes a recurso3 que serão administrados
pelo Fundo;

CAPÍTULO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. I9 - São atribuições do Coordenados do
Pundo;

I - Preparar as demonstrações mensais das recei
tas e despesas do FMAS; *

Anfèr* 0*»*1 fMonl apreteftt***

Qc[EB Tatcmunl^ & è* Verdade
-O 3

j^™íy>^ac^A«^^rrcWÍ^Q^^/?

U *

Z.* Tabchíí

v Rua João Rodrigues. 139 • CEP 62.460-OOQ - Uruoca • CGC 07.667.926/0001-84 >



e •

••-

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MU N ICI PAL DE U RU OCA

II - Manter os controles necessários à execução
orçamentária do Fundo referentes a empenho, liquidação,
pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do
Fundo;

III - Manter em coordenação com o setor de patri
mônio da Secretaria do Trabalho e Ação Social de Uruoca os
contro-les necessários sobre os bens patrimoniais sob a
responsabi-lidade do Fundo;

IV - Preparar relatórios trimestrais e anuais das
atividades e realizações financeiras dos recursos do Fundo
para remeter a Secretaria do Trabalho e Ação Social de
Uruoca, responsável pela coordenação da Política Municipal de
Assistência Social;

V - Apresentar, semestralmente, ao Conselho Ges
tor do Fundo Municipal de Assistência Social, a análise e
avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal
de Assistência Social, detectada nas demonstrações menciona
das;

VI - Assinar cheques com o responsável pela Te-
souraria.

CAPITULO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

SEÇÃO I

Dos Recursos Financeiros

Art. 5o - São receitas do Fundo:

I - As transferências do Fundo Nacional de Assis

tência Social-FNAS, conforme estabelece o art. 30 da Lei
8.742 de 07 de Dezembro de*1993;

*Cor fere com o original tprcsaitlá»
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II - Os rendimentos e os juros provenientes de
aplicações financeiras;

entidades;

III - O produto de convênios firmados com outras

IV -.As parcelas do produto da arrecadação de
outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas,
de prestação de serviços e de outras transferências que o
Fundo Municipal de Assistência Social tenha direito a receber
por força de lei e de convênios no setor;

este Fundo.

V - Doações em espécie feitas diretamente para

§ Io - As receitas descritas neste artigo serão
.depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser mantida
em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2o - A aplicação dos recursos de natureza fi
nanceira dependerá:

I) da existência de disponibilidade em função do
cumprimento de prorrogação;

II) de prévia aprovação do Secretário do Trabalho
e Ação Social do Município de Uruoca;

SEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6o - Constituem ativos do Fundo Municipal de
Assistência Social;

I - Disponibilidades monetárias era bancos ou em
caixa especial oriundas das receitas especificas;

II - Direitos que porventura venham a constituir:
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PREFEITURA MU N ICI PAL DE U RUOCA

III - Bens móveis e imóveis que forem destinados,
com ou sem ônus, ao Conselho Municipal de Assistência Social;

IV - Bens móveis e imóveis destinados à adminis

tração do Fundo Municipal de Assistência Social;

Parágrafo Único - anualmente processar-se-á o
inventário de bens e direitos vinculados ao Fundo;

DOS PASSIVOS DO FUNDO

SEÇÃO III

Art. 7o - Constituem passivos do Fundo Municipal
de Assistência Social as obrigações de qualquer natureza que
porventura o Poder Executivo Municipal venha a assumir para a
manutenção e o funcionamento da Política Municipal de Assis
tência Social;

CAPITULO V

DO ORÇAMENTO

Art. 8L - 0 orçamento do Fundo Municipal de
Assistência Social evidenciará as políticas e o programa de
trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual do
Município e a Lei do Orçamento Municipal, e os princípios da
universidade e do equilíbrio.

§ Io - 0 orçamento do Fundo Municipal de Assis
tência Social integrará o orçamento do Município de Uruoca em
obediência ao princípio da unidade;
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PREFEITURA MU N IC I P A L D E U RU O C A

§ 2° - o orçamento do Fundo Municipal de Assis
tência Social observará, na sua elaboração e na sua execução,
os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente
competindo ao Conselho Municipal de Assistência Social a
aprovação do mesmo.

SEÇÃO I

DA CONTABILIDADE

Art. 9o - A contabilidade do Fundo Municipal de
Assistência Social tem por objetivo evidenciar sua situação
financeira, patrimonial e orçamentária, observados os padrões
e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 10 - A contabilidade será organizada de
forma a permitir o exercício das suas funções de controle
prévio, concomitante e subsequente, e de informar, inclusive
de apropriar e apurar custos dos serviços, bem como
interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11 - A escrituração contábil será feita pelo
método das partidas dobradas.

§ Io - A contabilidade emitirá relatórios mensais

de Gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2o - Entende-se, por relatórios de ge3tão os
balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal
de Assistência Social e demais demonstrações exigidas pela
administração e legislação pertinente.

§ 3o - As demonstrações e os relatórios produzi
dos passarão a integrar a contabilidade do Fundo Municipal de
Assistência Social. .^^
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PREFEITURA MU N IC I PAL DE U RU OC A

CAPITULO VI

DAS DESPESAS

Art. 12 - Imediatamente após a promulgação da Lei
de Orçamento, o órgão a Secretaria do Trabalho e Ação Social
aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão
distribuídas entre as unidades executoras da Política
Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão
ser alteradas durante o exercício, após aprovação do Conselho
Municipal de Assistência Social, observados o limite fixado
no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a
necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiências
e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos
adicionais suplementares e especiais, autorizados' por lei e
abertos por Decreto do Executivo Municipal.

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Assis
tência Social se constituirá de: •

I - Financiamento total ou parcial de programas
integrados de Assistência Social desenvolvidos por órgãos
municipais ou por eles conveniados;

II - Pagamento de vencimentos, salários, gratifi
cações ao pessoal dos órgãos ou entidades de Administração
direta ou indireta que participem da execução das ações;

III - Pagamento pela prestação de serviços a
entidades de direito privado para execução de programas ou
projetos específicos do setor de Assistência Social;
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IV - Aquisição de material permanente e de consu
mo- e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos
programas;

V - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou
locação de imóveis para adequação da rede física de prestação
de serviços de Assistência Social;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos ins
trumentos de gestão, planejamento, administração e controle
das ações de Assistência Social;

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação
e aperfeiçoamento de recursos humanos em Assistência Social;

VIII - Pagamento de transporte, estadia e alimen
tação dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social
em suas viagens autorizadas pelo mesmo.

CAPITULO VII

DAS RECEITAS

Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se
processará através da obtenção do seu produto nas fontes
determinadas nesta Lei.

Art. 16-0 repasse para as entidades e organiza
ções de assistência social do Município de Guaiúba, devida
mente registrados no CNAS, será efetuado por intermédio do
FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho
Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único - As transferências de recursos
para organizações governamentais e não-governamentais de
Assistência Social *se processará mediante convênios,
contratos, acordos, ajustes e/ou semilares obedecendo os
programas, projetos e serviços previamente aprovados pelo
CMAS.

Z oIGeüfwe com o original apresenta*»
o - gestas rtciHb. Dou tf

r^«^(Ot.U3dej
EiS Testemunho

de.19^

m Verdade

f ter*-*V^íf^íH-?
%£&5Rua João Rodrigues, 13b - CE 0-000 - Uruoca - CGC 07.667.926/0001-84

-



^

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MU N IC IPAL DE U RU OC A

CAPITULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 18-0 Poder Executivo Municipal de Uruoca
fica desde já autorizado a consignar na proposta orçamentária
do Municipio verbas próprias para o atendimento imediato das
despesas com a 'implantação e o funcionamento do FMAS no
cumprimento das obrigações vigentes.

publicação.
Art. 19 - Esta Lei entra cm vigor na data de sua

Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.

-jn Paço da Prefeitura Municipal de Uruoca aos
JU dias do mês de Novembro de 1995.

1»/fundo.gu«

jJoaquim Gomas Garcsz Ne
\ \ Prefeito Municipal
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GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Declaração

Declaro, para os devidos fins, que durante o período de 01/01/2014 a
31/12/2014, na gestão da Sra. Grazielly Fonseca Silva, não houve alteração nas normas
que instituíram o Fundo Municipal de Assistência Social de Uruoca.

Uruoca-CE. 31 de dezembro de 2014.

Grazielly Fonseca Silva
Gestor
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