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LEI MUNICIPAL No. 264198.

"INSTITUI O FUNDO MUNIC~PAL DE SAÚDE li: OÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS"

CARLOS FERNANOES PICOL01TO. Prefeito Municipal de Slo José das Miss4es-
Rf';'
RS:

faco saber no cumprimento ao disposto no ert. 6t'i. IV da' Lei Organica
Municipal, que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte,

LEI:

1- DOS OBJETIVOS

Art. 10. fica instituido o' fundo Jv\Inicipal de Saúde (fMS) que tem por objetivo criar
condições financeiras e de ger6ncia dos recursos destinados ao desenvohlimento das ações e
~9rvlç()~.dê silúdfJ, flXêcUtildos ou coordênados pela Secretaria Municipal dê Saúdê. qUê
compreendem: .. .

1-o atendimento à saúde unlversafi2ado, Integral, reglonall%ado e hlerarqulzado;
11-;,1 vigilância sanitária;
11I-a vlgll1nela epldemllológlca e aç~es de saúde de Interesse Individual fJ coletivo

eorrespendentes:
N- o controle e a fisca~ação das agress6es o meio ambiente. nele

compreendido o ambiente de trabalho. em comum acordo com as organizaç6es competentes das
esferas federal fi eStadual.

11-DA VINCUL.ACAO A 00 FUNDO MUNICIPAl DE SAúDE
M. 20. O Fundo Municipal de Saúde ficará vinculado diretamente ;\ Secretaria

Municipal do Saúde, .

11I-DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO
Art, 3Q, A estrutura do FMS çontara eomo gestor. Júnta de Administraçio.

M. 40. O geflor será o Secretário Municipal de Saúde.

Art. 50. A Junhl de Adminiltraç~o será composta pelo gestor do fMS e por
dirigentes da Secretaria Muniçipal de Saúde •

.~
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IV- DAS ATRIBUlçOeS I

Art. 60. São atribuições do Prefeito Municipal:

1-nomear os membros que comp6em a estrutura ~o FMS;
" ..11- firmar convênios e contratos inclusive de empfé;fidtós, junto com o Secretário

Municipal de Saúde, referentes a recursos que serãe administrados pelo FMS;
, 11I. assinar cheque com o rtsJ)ondvel pela tesouraria (ou delegar esta funçto ao

gestor do FMS);
IV· demais competência legais próprias do cargo.

Art. 70. Sjo atrlbulç6f1s do Sec:ret~rlo Municipal de Saúde:
I· gerlr"o FMS; ,
11-coordenar a Junta de Admlnlstraçjo do FMS;
11I-subdelegar atrlbulç6es de acordo com sua ár.ea de eempetênela:
IV- firmar convfnlos e contratos, Inck1slve dê êmpr'stlmos; Juntamente com (I

Prefeito, ,referentes a recursos ,qué serão administrado's pelo FMS;
V· outras atribuiçOes legais próprias do çargo.

, ,

Art. 80. Compete ao Secretário Municipal da Saúde:

1- estabelecer a pelítica de apticação dos recursos em conjunto cem o Conselho
Municipal de Saude~CJv1S;

It- submeter ao (''MS a proposta de lei de Diretrizes Orçamentarias, a proposta
do erçamente anual e o Plano Mun,lclpal de Saude, em censenânela com o Plano Plurlanualdo
Municlpio;

11I-submeter ao CMS os planos de apRcação dos recursos a cargo do r:MS;
IV- encaminhar à contablUdade geral .de . munlclplo as demenstraçães

mencionadas no ínclse anterior.
V- manter os controles necessários à el{ecuç~o orçamentaria referente a

empenhos. liquidação e pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas do'FMS;
VI-manter, em coordenaçjo ,com .e setor de património

da Prflf.ltura Munlelfl,ill, 0&controles necesSiirlos sobre os bens pMrlmonlah'i com carga ao FMS;

v- DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE.SAÚDE

Art. 90. Silo receitas do Fundo Municipal de Saúde;
I- as transfflrinclas oriundas do orcamento da unlao como deeerrenola do

que dlf:poe o art. 30, Inclso VII, da Constltulcao Federal;
11- as transferencias oriundas das receitas do Estado;
11I-as traMerençias oriundas das receitas do MUnicipio como decorrencia

do que dispoe a Lei Organica Municipal;
IV- os rendlmentó's e os Juros de apUcacoes financeiras;
V- o produto ,de arrecadacao de taxas, multas e Juros de mora decorrentes

de Infracoes ao Codlgo de Saude, bem como parcelas 'de arreeadaeao de outras taxas já Instituldas
daquelas que o municlpio vier a criar, vinculadas à saúde;

VI--os recursos de convenlos firmados;
VlI- doacoes em espeeles feitas dlretamentes eom o Fundo Municipal dfl

Saúde.
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Parágrafo 10. As receitas descritas neste artigo sen'o depositadas
obrigatoriamente em ,conta especial a ser aberta e mantid&" ,em agencia de estabelecimento oficial
de crédito; denominada Fundo Mmicipal de Saúde.

Parágrafo 20. AplicaçAo dos recursos de natureza
financeira dependerá da existência da disponibilidade em funçAo do cumprimento de programação.

VI· DOS ATIVOS 00 FUND'O MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 100. Constituem ativos do',Fundo Municipal de Saúde:
1- disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especiaí oriundas das

receitas especificadas:' . "
11·direitos qUflporventura'vter a eonttltulr;
11I- bem móveis e imóveis que forem destinados ao' Sistema Único. de

Saudfl-SUS, sob gestilo do munlclplo;
IV- bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao SUS

do municlpio;
Pmgrafo Único· Anualmente se processará o Inventário dos bens

e direitos vinculados 'ao FMS.

VlI- DOS PASSIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
M. 110. Constituem passivos do Fundo MJnlclpal de Saúde as obrigaç6es

de qualquer naturen que· porventura o Munlclplo venha a assumir para manutençao do SUS sob
gestão do Município.

VlII- 00 ORCAMENTO

Art.120. O orçamento do Fundo ,MJnlclpal de Sa~de evidenciará as
politlcas e o programa de trabalho governamentais, previstos no Plano, Mmlcipal de Saúde, no
Plano Plurianual. na Lei de DiretriZes Orçamentarias e nos princlpios da universalidade e da
equldade.

Parágrafo 10. O orçamento do Fundo Municipal de Saúde
integrará o orçamento do Mlniclpio em obediência ao principio da unidade. . .

Parágrafo 20. O orçamento do Fundo Municipal de Saude
observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e nonnas estabelêcidas na législação
pertinente. '

IX" DA CONTABILIDADE

Art. 130. A contablBdade do Fundo Mmlcipal de Saúde, tem por objetivo
evidenciar a situaçiio financeira, patrimonial e orçamentaria do sistema municipal de saúde,
obselvados os padr6es e normas estabelecidas na legislaçé10 pertinente.

Art. 140.A cQntabifid~de será organizada de forma a permitir Q exercicio
das SUfiS funç(}~, de cQntrole préVio, oono()mitftnte e lubsequente, de informar, de apropriar e
apurar custes dos serviços o, oonsnquentemente, do ooncnrtlzar o seu objttlvo, bem como
interpretar e analisar os resultados obtidos.
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M. 150. A e$critur~çiQ contíbil será feit~ pelo método das partida,
dobradas,

Parágrafo 10. A r:omabllldade emitir' relatórloi; mensais de Qilfit4D,
InclUsive dos custos dos serviços. .

Parágrafo 20. Entende-se por relatórios de gestao os balançetes
mensais de reçeita e de despesa do Fundo Municipal de Sa(rde e demais demenstraçães exigidas
pela Admlnistraçilo e ·pela leglslaçito pertinente.

Parãgrafo 30.. A5 demonstraç!es e os relatórios prodlL!idos
passarao a integrar a conhlbifidade geral do municlpio.

X- DA DESPESA

. Art. 160. Imediatamente após a promulgaçilo da Lei de Orçamento, o
Secretario fv-funicipalde Saúde aprovara o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre-
as unidades executoras do sistema municipal de saúde, sob a gestao'do municipio.

. Parágrafo Únicos As cotas trimestrais poderio ser aleradas
durante I) exerclctc, observados o fimite fixado no orçamento e o comportamento da sua exeçuçlo,

Art. 170. Nenhuma despesa serra realizada sem a ntlée"ã"rla autorl2:ação
orçamentaria.

Parigrafo Únlco- Para os casos de Insuficiências ~ omlu6es
orçamentarlas poderjo ser utilizados os credltos. adicionais supiementaN;s t flspeclals, autorizado
por lei e abertos por decreto do Executivo,

Art. 180. A despesa do Fundo t>Aunicipal de Saúde é eenstituída do
financiamento de despt'sas correntes e de capital dcstinad.8s 89 desenvolvimento' das aç~es e
s8rv1ços de uiJde executados pela Secretaria Ntunlclpal de Saude.

Art. 190. A dt'lt:pesit do Fundo Municipal dé Saúde se conmltulr~ de~

1- financiamento total ou parcial de programas e serviços de saúde
degenvolvidos pela Secretaria rv1unicipal de Saúde. ou por ela çoordenadQs, çonveniados ou
(;ontr3ti'idos;

11· pagªmento de vencimentos. salãrios, gratificaç6es al,1 pesseal
dos ÓrStu105ou entidades de administraçao direta ou indireta que partieipem da execuçto das açêes
previstas no art. 10. da prefiente LeL

11I- pagamento a pessoas fisicas ou juridicas pela prestaçAo de
seI"'Jiços,·exeouçê1ode programas ou projetos especificos do setor de saúde, observado o disposto
no parágrafo 10., art. 199 da Constltulçilo Federal;

IV- aqui!liçAo de material permanente. de consumo e de outros
insumos necessários ao desenVOMmento das ações e serviços de.sa~de;

v- eonmruç40, reforma, ampRaç40, aqulslç40 ou Iocaç!o de
Imóvel' para adequaçi10 da rede flS"leide prestaç40 de serviços de saude;

VI- desenvolvimento c aperfeiçoamento dos instrumentos de
gestao, planejamento e controle e avafiaçlo das aç6es e serviços de saúde;

. VlI- deseovoMmento' de pr.ogramas de capacitado e
ãJ)êrfelçoamflnto de recursos humanos em sillude;

VlII- atendimemo de despesil$ gi'ltrtl!j, de çaráter urgente e
imtdiivel1 neoessárias ft exer;:yçio di~ sçGes e serviços' de 'Iúde mencionados no art. 11,\. d~
pr6sente leI.. . .

IX· outras despesas relacionadas especificamente a área dt. saúde,

GESTÃO 1997;2000 - Governando com a Comunidade



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SilO JOSÉ DAS MISSÕES
Av. 20 de Março, sin;"

Fone/Fax (055) 742.3361
GEP 98.325-000 - SÃO JOSÉ DAS MISSOES - RS

XI. OAS RECEITAS

. An. 200. A execuç~o orçamentaria das ~celtas se proces~ara afravés da
obtençilo do seu produto nas fontes determinadas nesta leI.

XII••DISPOSIÇOES FINAIS

M. 210. O Fundo MJnlclpal dft Saú~e t•••• vlgincla limitada.

Art. 220. Para·eobrtr as despesas de Implantaçifo do Fundo de que trata a
presente Lei, os recursos esti!o locados· no Orçamento de 1998 para atender tal necessidade.

M. 23Q. Ellta Lei entrara em vigor na dltlt de 'UI publça9~o, revogadas
8S disposiçGes em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃo JOSÉ DAS.MISSOES,
aos 05 de agosto de 1998.

/ ~ c(.4~cZmn~tos FERNANoE'SPléPLlfrTo
Prefeito Municipal

ReGISTRE-5e .E PUBLIQUE-9E:

~o~
Seco Man. De Administração Substituto
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