
Prefeitura Municipal de Sarapuí
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR NO 020/91

De 05 de Culho de 1991.

" OISPbE SC3R£ A CRIAITiD DD FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SARAPUS E DG

PROVIDtNCIAS

TEREZA DE ALMEIDA SARROS HOLTZ, Prefeito Muni-

cipal de Sarapuí, Estsdo de São Paulo, no uao de suas atribui -

--cies legais, em espacial ao disposto no artigo 189, § lt, da

Lei Orgânica do Município, FAZ S=6EI que a Câmara Municipal a-

provou e eia sanciona e decrete a seguinte Lei:

Art. lr - rica criado o Fundo Municipal de Sa-

úoe de Sarapuí, com os o j etivos de

crie: condiçoes financeiras e de gerenciar os recursos destina-

dos ao desenvolvimento das ações da Saúde previstas nas delibe

rações do Conselho Municipal de Saúde.

?rt.	 2s - A gerência dos recursos do Fundo e o

plano de aplicação a seu :ergo, apto

vedo pelo Conselho Municipal de Saúde, serão de competéncia exe

cutiva do Diretor do Departamento Municipal de Saúda, a quem ca

de:

1 - estabelecer politizas de aplicação dos re-

cursos do Fundo mediante prévia aprovação/

do Zonselho;

11 - executar as ações e ssu cargo previstas no

plano Municipal de 33úde;

211 - encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde,

a Comissão Permanente de Tributação, Finan

;as e Orçamentos da Arreta e ã Contabiiidede Geral do Município:

a) mensalmente, as delenstraçoes dg receitas e

despesas;

h) trimestralmente, os inventários de estoque %

de medicaTentos e instrumentcs médicos;

c) anuelmnnte, o inventário dos bens móveis

	

e

inoveis e balanço geral do Fundo.

IV- encaminhar, men•eelmonte, ao Conselho e rala-

tério da execução a seu cor-gr des ações de /
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saúde;

V - oncaeinhar, quando redueri de, às entidades aqui

mencionadas, os relatórios e as aeronstreções /

que indiquem a situeçãe econômico-financaira gerai no Fundo, eu

quaisquer outros informaçõea atinentes.

;i: - tomar assento à Mesa Diretora do Conselho Muni-

cipal de Saúde, informando os trabalhos do Fle-

n.. rio soare aso untos de soa co.petencia.

Art. Sv - Constituirão receitas do Fundo , unicipal/

de Saúde:

contriouições, conetivos e 1egedos de pessoas /

físicas ou jurieicas de direito público ou peie
vedo;

iI - auxilies, subvenções ou contribuições;

:11 - receites auferidas pela aplicação no rrercado de

capitais;

IV - receites de convénios coe o tstado e a União;

. - receitas de convãnics com entidades Co direito/

público ou privado;

VI - receitas de eventos realizados com a finalidade

especifica para au f erir recursos para os servi-

ços de saúde;

VII - cies retenções dc impustu de ronda na fonte, de

servidores e prestadores de serviços do fundo;

V'I11 - o produto da arrecadação de muitas e juros

	

de

more por infrações da legislação sanitária do /

municrpio.

r3 ls - Os recursos de que trata este artigo soro /

contabilizados como receita erçamentéria mu-

nicipal s ao Fundo alocades através de dotações consignadas na /

lei orçamentária ou de créditos adicionais, obedecendo sua aplica
-
;ao as normas gereis de direito financeiros.

§ 2r -

	

conta bancária do Fundo Municipal de Saúde

será muvimentada conjuntamente pelo Prefeito

e Tesoureiro do quadro de pessoal da Prefeitura do VunicíOin.

Art 4? - 3 orçamento do Fendo lunicipal de Saúde o-

vioenciará as políticas e o orogrsme de

trabalho governadentees, observedos os parrnetros dispostos

	

no
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Plano flurienual e na Lei de Diretrizes Drçamen

táries, e os princípios da universalidade e do equilibrio.

Ç IR - 0 orçamento ao fundo integrará o orçaman

to do Município, em o:ediê o cia ao PIincl

pio da unidade, e observará, na sua elaboração e na sua execução,

os padrões e normas estabelecidas na legieleçao pertinente.

2e - 2 orçamento do Fundo Municipal de Saúde,

discutido o aprovado peio -onsel'o :Muni-

cical de Saúde, deverá ser adequadamente preparado e entregue na

Prefeitura Municipal até o último dia do mês de julho de cara ana

Art. 5a - A contabilidade do Fundo Municipal de

Saúde tem por oujetivo evidenciar a

situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema munici

pal. de saúde, oberervade ca. padrões e normas estabeleuide ra se-

gisle;ar oertinante

^rt	 6 - Fica c Executivo aet;rizodc a abrir /

crédito adicional especial, no valor/

errre.spundente a soma dos saldos das duta;ôes orçamentarias do

setor de saude e assistència social, que serëo transferidos para

o Fundo Municipal de Saúde, e, mediante decreto, detalhar as data

çoes.

Paragrafo Jnsco - 3 crédito autorizado neste ar

tigo será coberta com recurso

proviniente da anulação das dotações consignaras, para a Saúde,na

lei orçamentária.

Rot 74 - Esta lei entrará em vigor na data de

5u8 publicação, revogadas as disposi-

çõas et contrário.

Tereza de Almeida Banca Holtz

-Prefeita Municipal -

Publicada o registrada na Secretaria da Prefei-

tura Municipal, na data supra.

Issbei (, dr105 '^

Técnica Educacional
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