ESTADO DO MARANHÀO

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON

MENSAGEM N"

LosAo

t97-GAB.

EXCflENTlSSIMQ SENHOR PRESIDENTE DA cAMAAA MUNICIPAL

Tenho a h >179 de encamll'lhar para apr-aciaçAo dos Nobres V8feadome
o anoxo Projeto de lei qua dispOe sobre a cnação do Fundo Municipal de SaUde -

FMS.

o

I

Fundo MUnicipal de Saúde é um dispoSItivo iegal , instituído coo; (
objetivo de cr'ar condições financeiras e de gerência de r&CUr'Ws destinados ar
desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenac1i.ls peta Sl!lcretanl
M:JOIClpal d9 Saúde ou 6rgêo equivaienteo

O FMS to fundamenta no processo de muniCipaltzaçAo da 5aÚde. vollOO<
a ateoder as determinações da Constituição Federal P leis Orgânicas de SaUde poi
sera o deposrtáno dos recursos onundos das fontes d~ f.nanClamento da saúdE
atendendo as PfÍondades estabelecidas pelo COflselhc MUl1ir_ipaJ de Saúde, Cllj
criaçJlo se propõe em COIljunto, objeto de mensagem encaMinhada e essa Douta Cas
de leis_
Esse legislatiVO ao aprovar o anexo Projeto de Lei. estará contribuind
para o resgate do débito sOdal deste Municipio que em boa hora emancipa O seu pC'.

e assume os seus destll'los

JORGE NEY MOTA BANDElRA
Prefeito Municipal
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ESTADO DO MARANHAO
PR,E.l-EITliRA ~UNlÇIPAl OI:: uOVERNAOOH E::OiSON L.OI:$Ão

Institui o Fundo Municipal de Saude
• cU outras proVldtnclas.

o

PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, no \.180
ae suas atribuições legais.
Faço saber Que a Câmara MuniCipal aprovou ao eu sanciono a s&guinta
Caprtulo I
S~lol

DoI! Objetivos

Art. l ' Fica InstrtUlOO o Fur.do Municlpa: de Sauae QUe tem por oo,euvo COIU
condiçOes financeiras e oe gerências dos recursos destinados ao deserwolvimento das
açOas de Si-lude. executadas ou coordandss pela Secretaria Muni~pal áe SaÚde, que
compreendem'
- o atendimento a saude unwersa;'zatlo Integra!. reglorahzado e hierarQuIzadO:
11

a vigil800B samlar;a;

111 - a vigilêoos epidemiológica e ações de saúde de interessa individuai e coletivo
COITespondenles,

,"

IV - o lXIOtrOie e a ",5Ça;llzaçAo das agressOes 80 meio

amb~lte

oe trabalho, &m

comum aoordo com as OfQsnlUlções competemes das es:eras estaaual e federal
Seç/fo I

o. Vinculaçfo 00 Funao
Art. Z' O Funuo

MUfllClpal 08 SaUóe fiCBia ViflCUlaao (J1(atamente à Secrefafla
MUnlClpal ae $aude ou orgao correspondente ou ao Prefeito MuniClpaL
DtJs

Seçlolf
do Prwfeffo

AtrJbuiç~

M/Jm~lpaJ

Art. 3" SOO atnbulções dO prefedo Mt.Dlte:pal'
1 - nomear o coord9nador ao hll'ldo Municipal
coordenaçêo;

de SauQo:l ou asSunl

11 assinar cheques com o rasponsával pera lesoura--:a, quando for
de.egar estas funçóes ao Secretano MUl1Ic.pal de S<ilUde

Q

a

caSél ou

Seçit') I!I

Da. Atribuiç6e$ do S~retárlO Munlclf»I de S.u~
An

4

::,~o

"lf,DUlçoeõ.

;:]O

~&lano

Mun,Clpal

(,Ia

Saude ou autoridade

c:otrasponae·1te
- gelir o Fundo MumCloal de Sauoa e estabelecer politicas oe aPlicação dos SQus

"a..-::ursos em conjUflto com o Conselno Municipal oe Saude
acompanhar, avahar e óecldlr sobre a n;lQllzeçOO das 8ÇÕ<its previstas no Plano
MumClpal de SaU(!e'
UI • submeter ao Conselho MuniCIpal de Saudeo plano 08 apllcaçào a ca:go do
Funoo. em consonllncia com PIMO MunrClpal de $al.ido e com a Lei de Diretrizes

Orçamentál'ias;
IV - submeter ao Conselho MuniCipal dEI Saúde as demonstrações 1 mensaIs de
a despesa do fundo;

~ecelta

V - ar.u;alltnhar a contabilldade geral do Mumciplo as demonstraÇÕes mencionadas
no 10090 anterior
VI • suJxlelegar competênCias aos responsa'/e;a paios estabelectmantos de
prestação de serv1Ç06 de saúae que mtegram a rede muniCipal;
VII • ass,nar cheques com o responsáVel pela tesourane, quando for o caso:

VIII • Ofdena!' empenhos e pagamentos das despesas do Funao;
IX firmar convêniOS e COmrat05. InclUSive de ttfTlPMl,mOS, Juntameme com o
Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo FundO

DoI

SoçIo IV
do FuI/do

C~1o

Art. 6° SAo atribUIÇÕeS do Cooroenador do Fundo
I - pr~arar as demonstraçOes mensaIs da r808lta a despesa a serem
encaminhadas ao Seaetãrro MuniCipal de Saúde ou autoridade correspondente,

•

11 - manter os contrOles necessários a execuÇào orçamenlarra do Fundo rafererrt~s
a empenhos. liqu'daçao e pagamento das deSp8sas e aos recebimentos das rece,tas
do FunOO;

111 manter, em coorcumaçao com o setOI de Património da Prafeitura MUfllcjpal os
controles necessários sobre os bens patrtmonlals a cargo de Fundo·
IV - encaminhar à contabilidade geral do Murncípio

'c

ai mensalmente, as ciemonstraçOes de óespel;as e reai't&;.
b) trimestrall1'l8f1ttl. os inventários de estoques de medIcamentos e de mSlrumerlto8

"""',""
c) anualrmmte, o Inventano dos bens móveis e lm.6veis e o balanço geral

'""""

-:lo

"

'8'

Je~o~straçóes

':011'.

,.."ponsave~ pe,05 CO<

0.RS de execução orçamentaria. as

lT.enclonadas anteriormente;

VI . oreparar os ralatórios da acompanhamento da realização das ações de saúde
pala serem submetidas ao Secretario MuniCipal de Saúde ou autoridade
:crrespond€<nte;
VII - prOVidenciar Junto a contabilidade geral do MUnlClpIO, as demonstrações que
indiquem a situação econórmca-financelra geral do Funda Municipal de Saúde;
VIII - apresentar. ao Secretário Municipal de
Saúoa ou autoridade
correspondente, a análise e a avaliação da situação econõmico-financeira do Fundo
MUnicipal de Saúde detectada nas demonstraçOes mencionadas;
IX - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação
oe serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;

X - encaminhar mensalmente, ao Secretario Municipal da Saúde ou autoridade
correspondente relatório da da produção de serviós prestados pelo setor privado na
forma menCionada do inCISO anterior;
XI - manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede
muniCipal de saúde;

Xli - encaminhar mensalmenifr, ao Secretario MuniCipal de Saúda relatôrios de
acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede munidpal
de saúde
SltÇbo V

Dos Recursos do Fundo

Art. 6" - São receitas do Fundo
I as transferências Ollundas do orçamento da Segundade SOCial e do orçamento
estadual, como decorrência elo que dispõe o artigo 30, VII. da ConslltUlção Federal:

1/ - os rendimentos e os Juros provenientes de aplicações financeiras;

111 - o produto de conllênios firmados com outras entidadtls financiadoras
IV - o produto da arrecadação da taxa de fiscalização samtana e de higiene,
multas e juros de mora por infrações ao Código Sanitario Municipai, bem como
parcelas de arrecada~o de oulras taxas Ja Instituídas e daquelas que o Municipio vier
a criar.

v-

as parcelas do produto da arrecadaçao de outras receitas próprias Oriundas
das atividades aconàmicas de prestação de serviços e de outras transferências que o
MUnlClplO tenha direito a receber por força de lei e de convênios no setor:
VI - doações em eSpeCie feitas diretamente para esta Fundo

§ 1'· As receitas deSCfltas neste artigo serao .depmlltadas obngatonamente em
conta espacial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de
crédito.

li. '"

:l.'I

:éiç.'<o d)s

:;y'si&nc.a

r.~

'8Cl"SO~

19 natureza ir-s.,r61

:::Iependerà

diSponibilidade em funç;lo do cumpnmento de prOÇiramaçào'

de prévia aorovação do Secretário MuniCIpal do Sal.:de ou autondade
......responOenta

§ 3~ As iiberaçOes de r&eell&:l por parte do munlcipio, conforme estipUlado nos
'nç-,sos IV a V deste artigo serão realizadas até no máxmlO o 10" (décimo) dia util ao
mês seguinta équa!e em que 'le efetivarem as respectivas arrecadações.
Sutnaç.to li
Dos AtIvoll do ruI/do

Art. ..,.. Constituem ativos do Fundo MuniCipal de Saúde:
I - disponibilidades monetârias em bancos ou caixa especial oIiundas das receitas
especifICadas;

11 - direitos que porventura VIeI" a constituir:
111 - bens móveis e Imóveis que forem destinados ao sistema de salIda do
MUnicípiO:

IV bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao Sistema de
..úoe
V - bens móveiS e Imovels destinados à adml(Hstração do sistema de saUde 00
Municlpio

Parágrafo Único Anualmente se processará o InventariO dos bens e direitos
vinculados ao Fundo.
~

..

Subüç60111
Pa33Jvoa do FuJJdg

Art 80 Constituem passivos do Fundo MUnicipal de Saude as OOfigaçóes de qualquer
natureza que pc!{Ventura o MlV\icipio venha a assumir para a manutenção o o
funcionamento do sistoma municipal de saúde.

Seç.lo VI
00 e>rç..ImetJtO • da Corm.bl//dlJde
Su~o/

Do Orçamento

Art. 9" O ~mento do F-undo MUniCipal de Sauae evidel1Claré as polilicas I!I o
programa de trabalho gov&n"l8lTlMtais obset'lados o Plano Plunanua! e a lei de
D'retnzes Orçamenténas. e OS principios ela lK1IVsrsaidC*de e 00 equilibrio

§ 1° O orçamento do Fundo MuniCipal de Saüde intltlglafa o orçamento do
Municipio em obadiéncaa ao pMcipio da unidade,
§ 2" O orçamento do Fundo Municipal de Saude oO$ElrVarâ na sua Glaboraçéo (I na

sua e~, os padrOes e normas estabelecidas na legislaçlo pertlTleflte

•
Sub$eÇlo /I

o. ContabiliOltOe
An. 10. Á co....iab:lldade dO FundO MUOIClpal de Saude, ttlrn por oOJOUvo eVidenciar !li
s:"açàr nnartoeJr8, patritnOl'llol e oryamemaria do sistema muniCipal de saúde,
..::..ervado8 os padrões 8 normas eslabell9C!oos na legislação pertinente.

Art. 11. A contabilidade ser!!! organizada de forma a pemlltlr o exercicio das suas
funÇÕes de controle prévio, concomitante e subseqüente 9 de informar. InclUSive de
apropriar e apurar custos do5 serviços a, consequentemenle, de concretIZar o seu
ooj8livo, bem como interpretar e analisar 011 resultados obtidos.
Art. 12. A escrituração contOOll será fella pelo método das partidas dobradas.

§ 1° A contabilidade etnitorá relatórios mensaiS de gestAo. inclusive dos custos dos
Si;lrv!Ç06.

§ 2" Enlerxie-se por ralatónos de gestao os DaJ8ncetes mensais de racena e
despesa do FIJldo Municipal de SaUde e demais demonstrações eXigidas pela
Administração e pela legls;açAo pertinente
§ 3° As demonstraçOés e os relatónos produzidos paS&arAo a Integrar a
contabilidade geral do rnuniclpio,

$eçlo VII
Da Exacuç'o OrçamentJirla
Subseç&o I

""'-<M
Art. 13. Imediatamenle apos a sançlIo (Ia leI do Orçamento, o $ecret<W!o Mun~Clpal de
SeUde ou autoridade correspondente aprovará o quaaro de cotas trimestraiS, que
serAo dlstribUldas entre as unidades executoras do Sistema munlC!pal de saúde
Partigrafo Único. As cotas trlmestrals poderêo ser alteradas durante o exarcic;o
Observados o limite fixado no Ofçamento e o compoctamento da sua eX6Cl.lçao

Art. 14. Nenhuma despesa será realizada sem a necesséna autorização orçamentária
Parágrafo Único Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias
poderQo ser utilizados os aédtto8 adicionais suplelT19ntaras e eSpeciaiS, aUlorizados
por lei e abertos por decreto do executivo

Art. 15. A despesa do Fundo MuniCIpal de SaUde se conslltUlra de.
I - financiamento tata, ou p.arclal de progralTl<!s Int&tjrados de S8uoe desenvolvioos
pelo secretaria ou órgào correspondente, ou com entidades convan.adas,
11 - pagamento de V9llC1mentos salários !;<ItificaçOes ao pessoal dos órgãos ou
entidades de aanimstraçao direta ou tndireta que particlpem de exarução das ações
previstas no art. 10 da preserne Lei
lU - pagamento pela prestação de serviços a 'entidades Oel dlrtllto privado para
execução de programas ou prOjetos especificos do setor saude observado o disposto
no § 1° art 199 da Constill,llçao Federal;
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