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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 014 DE 04 DE ABRIL DE 2017. 
 

 
“REVOGA LEIS E CRIA O FUNDO MUNICIPÁL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL” 

 
 
  ANTONIO SARTORI, Prefeito Municipal de Campo Novo, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER 

que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 
CAPÍTULO I 

 
SEÇÃO I 

 
DOS OBJETIVOS 

 
 

  Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, fundo público 
de gestão orçamentária, financeira e contábil, com objetivo de proporcionar recursos para 
cofinanciar a gestão, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 
 
  Art. 2º. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS: 
I – recursos provenientes da transferência dos fundos Nacional e Estadual de Assistência Social; 
II – dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei estabelecer no 
transcorrer de cada exercício; 
III – doações, auxílios, contribuições, subvenções de organizações internacionais e nacionais, 
Governamentais e não Governamentais; 
IV – receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo, realizadas na forma da lei; 
V – as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de 
financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências 
que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da lei e de convênios 
no setor. 
VI – produtos de convênios firmados com outras entidades financiadoras; 
VII – doações em espécie feitas diretamente ao Fundo; 
VIII – outras receitas que venham a ser legalmente instituídas. 
  §1º A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração 
Pública Municipal, responsável pela Assistência Social, será 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 especial sobre a denominação – Fundo Municipal de Assistência 
Social – FMAS 
  §3º As contas recebedoras dos recursos do cofinanciamento federal das ações 
socioassistenciais serão abertas pelo Fundo Nacional de Assistência Social. 
 
 
 



2 

 

CAPÍTULO II 
 

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 
 

SEÇÃO I 
 

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO 
 
 
  Art. 3º. O FMAS será gerido e ficará subordinado diretamente ao Secretário 
Municipal de Assistência Social, sob orientação e fiscalização do Conselho Municipal de 
Assistência Social. 
  Parágrafo Único. O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 
integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
 

SEÇÃO II 
 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
  Art. 4º: São atribuições do Secretário Municipal de Assistência Social: 

I. Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social e estabelecer políticas de aplicação 
dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social; 

II. Acompanhar, avaliar e decidir sobe a realização das ações previstas no Plano 
Municipal de Assistência Social; 

III. Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social o plano de aplicação a 
cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social e 
com a Lei de Diretrizes Orçamentarias; 

IV. Submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social as demonstrações mensais 
de receita e despesa do Fundo; 

V. Encaminhamento a contabilidade geral do Município as demonstrações 
mencionadas no inciso anterior; 

VI. Subdelegar competências aos responsáveis pelo estabelecimentos de prestação 
de serviço de assistência social que integram a rede municipal; 

VII. Assinar cheques com o responsável pela tesouraria, quando for o caso; 
VIII. Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo; 

IX. Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o 
Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.     

 
  Art. 5º. Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS serão 
aplicados em: 
 
I – financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência sociais 
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou por Órgão conveniado; 
II – em parcerias entre poder público e entidades de assistência social para a execução de 
serviços, programas e projetos socioassistencial específicos; 
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III – aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao 
desenvolvimento das ações socioassistenciais; 
IV – construção reforma ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços 
de Assistência Social; 
V – desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle das ações de Assistência Social; 
VI – pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do art. 15 da Lei Federal 
nº 8.742, de 1993; 
VII- pagamento de profissionais que integrarem as equipes de referência, responsáveis pela 
organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência 
Social - CNAS. 
VIII – Apoio técnico e financeiro aos programas, projetos e serviços de assistência social, 
conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social; 
IX – Capacitação de recursos humanos e desenvolvimento de estudos e pesquisas, atendidas as 
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 
VII – Quaisquer outras receitas eventuais aos objetivos do Fundo. 
 
  Art. 6º. O repasse de recursos para as entidades e organizações de Assistência 
Social, devidamente inscritas no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com 
critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, observando o disposto 
nesta Lei. 
 
  Art.7º. Os relatórios de execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal 
de Assistência Social serão submetidos à apreciação do CMAS, trimestralmente, de forma 
sintética e, anualmente, de forma analítica. 
 
  Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as leis 1195/95 e 
2232/2016. 
 
  Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.  
 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO (RS), aos 04 dias do mês 
de abril de 2017. 
 

 
 

  ANTONIO SARTORI 
     Prefeito Municipal 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 14/2017. 
 
 
Senhora Presidentes, 
 
Senhores Vereadores, 
 
 
 Submeto a análise de Vossas Excelências e à superior deliberação desse Poder 
Legislativo, o anexo Projeto de Lei que “REVOGA LEIS E CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL”.  
 
 A propositura em questão tem como primeiro justificativa a solicitação do Banco do 
Brasil para alteração dos poderes da gestão do Fundo, uma das exigências do Banco para a 
liberação dos valores disponibilizados para movimentação e, caso não constar de forma clara 
na Lei a quem comete a gestão financeira não liberam os valores, causando isso transtornos no 
uso destes recursos para aplicação em despesas da Assistência Social, em resumo, não pode ser 
movimentada a conta do Fundo sem esta alteração. 
 Segundo, verificamos em nossos arquivos de leis, e realmente encontramos duas leis, 
porém, nenhuma contempla e esclarece o necessário, então, para ajustarmos e regularizarmos 
esta situação faz-se necessária a compilação destas e a nova redação num todo. 
 Segue anexo cópia do Ofício recebido do Banco do Brasil e cópia das leis a serem 
revogadas. 
 A liberação dos valores vinculados, como já mencionamos, somente será efetuada pelo 
Banco mediante a aprovação desta lei.  
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO, aos 04 dias do mês de abril de 
2017. 
 
 

Campo Novo, 04 de abril de 2017. 
 
 

ANTONIO SARTORI 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












