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DECRETO N° 003/96
Data: 02/02/96

SÚMULA DISPÕE SOBRE REGULAMENTAÇÃO DO~
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

•
o Prefeito Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do

Paraná.,no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

CAPITULO I

•
•

ART. 10 Fica regulamentado o Fundo Municipal de Assistência
Social, criado pelo Artigo 29° da Lei n° 025/95 de 28 de
setembro de 1995, que será gerido e administrado na forma
deste Decreto,

o Fundo tem objetivo facilitar a captação o repasse e
aplicação de recursos de~1inadosà Assistência Social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As ações que trata o "Caput" deste Artigo
refere-se prioritariamente aos programas de proteção à
família, à maternidade, à inf"ancia,à velhice, o amparo as
crianças e aos adolescentes em situação de risco pessoal e
social, a promoção da integração ao mercado de trabalho,
a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e promoção de sua integração à vida
comunitária, a promoção de projetos de enfrentamento da
pobreza.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Eventualmente os recursos do Fundo, poderão
se destinar a pesquisa e ao estado da situação municipal dos
beneficiários da Assistência Social, bem como à capacitação
de recursos humanos.

•

PARÁGRAFO TERCEIRO - Dependerá da liberação expressa do Conselho
Municipal de Assistência Social, a autorização para a
aplicação de recursos do Fundo em outros serviços,
programas e projetos não estabelecidos no "Caput" deste
artigo.

PARÁGRAFO QUARTO - Os recursos do Fundo serão administrados
segundo o Plano de Aplicação elaborado pelo Conselho
Municipal de Assistência Social constituindo parte
integrante do orçamento do Município.

CAPITULO 11

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

•
•

O Fundo ficará subordinado operacionalmente a Secretaria
Municipal de Finanças, responsável pela execução das
atividades de orçamento e recursos dos mesmos para
deliberação e utilização do Conselho Municipal de
Assistência Social.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Fundo Municipal ficará vinculado ao Conselho
Municipal de Assistência Social.

SEÇÃO I

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ART. 4° São atribuições do Conselho Municipal de Assistência
Social, em relação ao Fundo:

I elaborar o Plano Anual de Assistência Social e o Plano
de Recursos do Fundo, o qual será submetido ao
Prefeito para apreciação;
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SEÇÃO II

I coordenar a execução dos recursos do Fundo, de
acordo com o Plano de Aplicação de Recursos do
Fundo previsto no inciso I do Artigo 4° deste Decreto;

V solicitar, qualquer tempo e a seu critério as
informações necessárias ao acompanhamento, do
controle e avaliação das atividades e cargos do Fundo;

IV avaliar e aprovar os balancetes mensais e balancetes
anuais do Fundo;

IX publicar no periódico de maior circulação o Município
ou do Estado ou fixar em lugar de maior acesso a
comunidade, todas as resoluções do Conselho
Municipal de Assistência Social referentes ao Fundo.

VIII aprovar convênios, acordos e/Oll contratos a serem
firmados com recursos do Fundo;

VII fiscalizar os programas desenvolvidos com recursos do
Fundo, requisitando, para tal, auditoria sempre que
necessário.
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VI mobilizar os diversos segmentos da sociedade no
Planejamento, execução e controle das ações do
Fundo;

III acompanhar e avaliar a execução, desempenho e
resultados financeiros do Fundo;

II estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para a
aplicação do Fundo;

São atribuições da Secretaria de Assuntos Comunitários:ART. 5°
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11 apresentar ao Conselho Municipal de Assistência
Social, o Plano de Aplicação de recursos do Fillldo;

111 preparar e apresentar ao Conselho Municipal de
Assistência Social, para aprovação balanço anual e
demonstrativo mensal das receitas e das despesas
executadas no Fillldo;

IV emitir e assinar notas de empenho, cheques e ordem de
pagamento jillltamente com o presidente referentes as
despesas do Ftmdo, quando for o caso;

V tomar conhecimentos e dar cumprimento as obrigações
defInidas em convênios e/ou contratos firmados pela
Prefeitura Milllicipal e que digam respeito ao
Conselho Milllicipal de Assistência Social;

VI manter os controles necessários a execução das receitas
e das despesas do Fillldo quando for o caso;

VII manter, em coordenação com o setor de patrimônio da
Prefeitura Municipal, o controle dos bens patrimoniais
com carga ao fundo;

VIII encaminhar a contabilidade geral do Milllicípio:

a) mensalmente, demonstração da receita e da despesa;

b) trimestralmente, inventário dos bens materiais;

c) anualmente, inventário dos bens móveis e imóveis e
balanço geral do Fillldo;

IX firmar em conjilllto com o responsável pelo controle da
execução orçamentaria, a demonstração mencionada
anteriormente.
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X providenciar junto a contabilidade do Município, para
que na demonstração fique indicada a situação
econômica-financeira do Fundo;

XI apresentar ao Conselho Municipal de Assistência
Social, análise e a avaliação da situação econômica-
fmanceira do Fundo detectada na demonstração
mencionada;

XII manter o controle dos contratos e convênios firmados
com instituições governamentais e não governamentais;

XIII manter o controle da Receita do Fundo;

XlVencaminhar ao Conselho Municipal de Assistência
Social relatório mensal de acompanhamento e
avaliação do Plano de aplicação de recursos do Fundo.

CAPÍTULO III

•
DOS RECURSOS DO FUNDO

São receita') do Fundo:

• I dotação especifica consignada no Orçamento
Municipal para o Fundo;

11 verbas repassadas pelos Conselhos Nacional e
Estadual de Assistência Social e de outros órgãos
oficiais',

111 doações, auxílios, contribuições, legados e outros
recursos que lhe sejam destinados;

IV renda') eventuais inclusive as resultantes de depósitos e
aplicações financeiras;

V outros recursos que lhe forem destinados.
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•

ART. 7° Constituem ativos de Fundo:

I disponibilidade monetária em bancos, oriundas das
receitas especificas no artigo anterior;

11 direitos que porventura vier a constituir;

111 bens móveis, destinados à execução dos programas e
projetos do plano de aplicação;

• PARÁGRAFO ÚNICO - Anualmente processar-se-á o inventário dos bens e
direitos vinculados ao Fundo, que pertencem a Prefeitura
Municipal

ART. 8° o Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social
evidenciará às políticas e o programa de trabalho
governamental observados o Plano Plurianual e a Lei de
Diretrizes Orçamentarias, e os princípios da anuidade e do
equilíbrio.

••
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O orçamento do Fundo Municipal de

Assistência Social integrará o orçamento do Município, em
observância ao principio de unidade .

PARÁGRAFO SEGUNDO - O orçamento do Fundo Municipal de
Assistência Social observará na sua elaboração e na
execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação
pertinente.

ART. 9° A contabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social
tem por objetivo evidenciar a situação financeira.,
patrimonial e orçamentaria do sistema Municipal de
Assistência Social, observados os padrões estabelecidos na
legislação pertinente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As demonstrações (receitas e despesas), e os
relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade
geral do Município.
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ART. 10° A Contabilidade será organizada de forma a permitir o
exerCÍcio das funções de controle prévio, concomitante e
subsequente, inclusive de apurar custos dos serviços bem
como interpretar e analisar os resultados obtidos.

ART. 11° Ncnhwna despesa será realizada sem a necessária cobertura
de recursos.

•
•

PARÁGRAFO úNICO - Para os casos de insuficiência e omissão
orçamentarias poderão ser utilizados os créditos adicionais
suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por
Decreto do Executivo.

ART. 12° A despesa do Fundo constituir-se-á de:

I do financiamento total, ou parcial dos programas de
Assistência Social, constante no Plano de Aplicação,
com base no Plano de Ação;

••

11 do atendimento de despesa diversas, de caráter urgente
e inadiável, observado o parágrafo primeiro do ART.
2° deste Decreto,

PARÁGRAFO úNICO - Fica vedada a aplicação de recursos do Fundo para
pagamento de atividades do Conselho Municipal de
Assistência Social.

ART. 13° A execução orçamentaria da Receita processar-se-á através
da obtenção, do seu produto nas fontes determinadas neste
Decreto, e será depositado e movimentada através da rede
bancária oficial, em conta especial aberta para este fim.

CAPÍTULO VI

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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•
•

•
•

ART. 14°

ART. 15°

ART. 16°

ART. 17°

ART. 19°

ART. 20°

o Fundo está sujeito á prestação de conta de sua gestão ao
Conselho Municipal de Assistência Social, ao Poder
Legislativo e ao Tribunal de Contas.

As entidades de direitos públicos ou privado que receberem
recursos transferidos do Fundo a título de subvenção,
amdlios, convênios ou transferência a qualquer título, serão
obrigados a comprovar a aplicação dos recursos recebidos
segundo os fins a que se destinarem, sob pena de suspensão
de novos recebimentos, além de responsabilização civil,
criminal e administrativa

A prestação de contas que trata o artigo anterior, será feita
no mesmo exercício financeiro a do recebimento dos
recursos.

As prestações de contas de subvenções, auxílios SOClatS,
transferências e convênios compor-se-à no que couber nos
moldes do Executivo Municipal conforme a Legislação em
vIgor.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

o Fundo terá vigência indeterminada

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE,
Aos, dois dias do mês de fevereiro de 1996.

CÇJC~%?
WENêÊSLi PIRES ~
PREFEITO MUNICIPAL
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