
,

'I

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE O' OESTE
DIAMANTE O' OESTE - PARANA

lE I NR. 026/91

SUMUl~ ~ INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DA OUTRAS PROVIDêN-
CIAS.

A Câmara Municipal de Oiamante D'Oeste, Estado do Parana,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei,

CAPITULO I
SECA0 I

DOS OBJETIVOS
Art. 01 - Fica Instuldo o FUNDO MUNiCIPAL DE SAUDE que tem por ob-
jetivo criar condicões financeiras e de gerência dos recursos des-
tinados ao desenvolvimento das acões de saude executadas ou coor-
denadas pela Secretaria Municipal de Saude, que compreendem:

I - O atend imento a saude un iversa Izando, reg iona I izando,
hierarquizado;

II - A Vigilância sanitaria;
11 i - A v i9 i Iâ n c i a e p id em io Io 9 ic a e a c õ e s de s a u d e d e int e re s-

se individual e coletivo correspondentes;
IV O controle e a fiscal izacão das agressões ao meio am-

'blente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em co-
mum acordo com as organizacões competentes das esferas
federal e estadual.

SECiíO I i
DA SUBORDINACiío DO FUNDO

Art. 02 - O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ficara subordinado diretamen-
te ao Secretario Municipal de Saude.

SECiíO I I I
DAS ATRIBUICõES DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Art. 03 - São atribuicões do SecTetarlo Municipal de Saude:
I - Gerir o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e estabelecer polltlcas

de ap I icacão dos seus recursos em conj unto com o Conse-
lho Municipal de Saude;

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre as realizacões pre-
vistas no Plano Municipal de Saude;

III - Submeter ao Conselho Municipal de Saude o Plano de Apl i-
cacão e Cargo do Fundo, em consonância com o Plano Muni-
c ipa I de Saude e com a le I de Di retr izes Orcamentar Ias;

iV - Submeter ao Conselho Municipal de Saude as demonstracões
mensais de receitas e despesas do FUNDO;

V - Encaminhar a contabi I idade geral do Municipio as demons-
tracões menclondas no Inciso anterior;

VI - Subdelegar competências aos responsaveis pelos estabele-
cimentos de prestacões :y;es rVlcos de saude que Integrama rede Municipal de Saude;

VII - Ass I nar cheques com o re ,save I pe Ia Tesourar I a, quan-
do for o caso.
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VI II - Ordenar empenhos e pagamentos de despesas do Fundo;
IX.- Firmar convênios e contratos, inclusive de emprestimos,

juntamente com o Prefeito, referentes a recursos que se-
rão administrados peio Fundo.

SECílO IV
DA COORDENACÃO 00 FUNDO

Art. 04 - São atrlbuicões do Coordenador do Fundo:
I - Preparar as demonstracões mensais da receita e despesas

a serem encaminhados ao Secretario Municipal de Saude;
I I - Manter os controles necessarios a execucão orcamentaria

do Fundo referentes a empenhos, I iquidacões e pagamentos
aos recebimentos das receitas do Fundo;

I I I - Manter, em coordenacão com o setor de Patrimônio da Pre-
feitura Municipal, os controles necessarios sobre os
bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - Encaminhar a contabll idade geral do Municipio:
a - mensalmente, as demonstracões de Receitas e Despe-

sas;
b - trimestralmente, os inventarias de estoques de medi-

camentos e de instrumentos medicas;
c - anualmente, o inventario dos bens moveis e imoveis e

o Balanco Geral do Fundo.
V - Firmar com o responsavel pelos controles

camentaria, as demonstracões mencionadas
VI - Preparar os relatarias de acompanhamento

das acões de saude para serem submetidos
Mufnicipal de Saude;

VII - Providenciar, junto a contabi Iidade geral do Municiplo
as demonstracões que indiquem a situacão econômico-fi-
nanceira geral do Fundo Municipal de Saude;

VIII - Apresentar, ao Secretar io Mun ic ipa I de Saude, a ana I ise
e a ava I iacão da si tuacão econômi co-f inance ira do Fundo
Municipal da Saude detectada nas demonstracões menciona-das;

IX - Manter os controles necessarlos sobre convênios oucon-
tratos de prestacão de servico pelo setor privado e dos
emprestlmos feitos para a Saude;

X - Encaminhar mensalmente ao Secretario de Saude Municipal
relatarias de acompanhamento e a aval iacão da producão
de serv icos prestados pe Io setor pr ivado na forma men-
cionada no Inciso anterior;

X I - Manter o contra Ie e a ava I iacão da producão das un idades
integrantes da rede municipal de saude;

XI I - Encaminhar mensalmente, ao Secretario Municipal de Sau-
de, re Iator ios de acompanhamento e ava I iacão da producão
de servicos prestados pela rede Municipal de Saude.

SECÃO V
DOS RECURSOS 00 FUNDO

SUBSECÃO I
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 05 - São rece itas do Fundo:
i - As transferências oriundas do orcamento

Social, como decorrênc~.as d que dispõe oda Constituicão da Republ i .
I I - Os rendimentos e os juro ovinientes de

nanceiras; r

da segur Idade
art. 30, VII,
apllcacões fi-
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I I I - O produto de Convênios firmados com outras entidades fi-
nanciadoras;

IV - O produto da arrecadacão da taxa de fiscal izacão sani~a-
ria e de higiene, multas e juros de mora por Infracoes
ao Codlgo Sanitario Municipal, bem como parcelas de ar-
recadacão de outras taxas ja instituidas e daquelas que
o Municipio vier a criar;

V - As parcelas do produto da arrecadacão de outras receitas
proprlas oriundas das atividades econômicas, de presta-
cão de servicos e de outras transferências que o Munici-
pio tenha direito a receber por forca de Lei e de Convê-
nios no setor;

Paragrafo 01 - As receitas descritas neste artigo serão dpositadas
obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e
mantida em agência do Banco do Estado do parana,
estabelecida no âmbito do Municipio.

Paragrafo 02 - A apl icacão dos recursos de natureza financeira de-
pendera:

- Da existência de disponibl I Idade em funcão do cum-
primento de programacão.

I I - De previa aprovacão do Secretario Municipal de Sau-
de.

SUBSECÃD I I
DOS ATIVOS 00 FUNDO

Art. 06 - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saude:
I - Disponibi I idade monetaria em bancos ou em caixa especial

oriundas das receitas especificadas;
II - direitos que porventura vier a constituir;

I I i - bens moveis e Imoveis que forem destinados ao sistema de
saude do Municipio;

IV - bens moveis ou imoveis doados, com ou sem ônus destina-
dos ao sistema de saude municipal;

V - bens moveis e imoveis destinados a administracão do sis-
tema de saude do Municipio.

Paragrafo Unico - Anualmente se processara o inventario dos bens e
direitos vinculados ao Fundo.

SUBSECÃO I I I
DOS PASSIVOS 00 FUNDO

Art. 07 - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saude as obrl-
gacões de qualquer natureza que porventura o Município venha a as-
sumir para a manutencão e o funcionamento do sistema Municipal de
Saude.

SECA0 VI
DO ORCAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSECÃD I
00 ORCAMENTO

Art. 08 - O Orcamento do Fundo Municipal de Saude
po I iti cas e o Programa de traba Iho governamenta I,
n.o Plurianual e a Lei de Diretrizes Orcamentaria,
da universalidade e do equilibrio.

ev Idenc Iara as
observado o Pla-
e os principias

Paragrafo 01 - O orcamento do Fundo Municipal de Saude integrara o
orcamento do Munícipio, em obediência ao principio
da unidade.

Paragrafo 02 - O orcamento do Fundo Iclpal de Saude observara,
na sua elaboracão e ua execucão, os padrões es-
tabelecidos na Legis ão pertinente.
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SUBSEC;;;O II
DA CONTABILIDADE

Art. 09 - A contabi I idade do Fundo Municipal de Saude tem por ob-
jetivo evidenciar a situacão financeira, patrimonial e orcamenta-
ria do sistema Municipal de saude, observados os padrões e normas
estabelecidas na Leglsiacão pertinente.
Art. 10 - A contabi I idade sera organizada de forma a permiti r o
exercicio das suas funcões de controie previo, concomitante e sub-
sequentes e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos
dos servicos, e, consequentemente, de concretizar o seu objetivo,
bem como interpretar e anal Isar os resul tados obti dos.
Art. 11 - A escrituracão contabi I sera feltaq pelo metodo das par-
tidas dobradas.
Paragrado 01 - A contab iI idade emi tira re Iator Ios mensa is de ges-

tão, inclusive dos custos dos servlcos.
Entende-se por relatorios de gestão os balancetes
mensais de receitas e de despesas do Fundo Munici-
pal de Saude e demais demonstracões exigidas pela
Admlnistracão e pela Legislacão pertinente.
As demonstracões e os relatorios produzidos passa-
rão a integrar a contabi I idade geral do Municlpio.

SECA0 VII
DA EXECUC;;;O ORCAMENTARIA

SUBSEC;;;O I
DA DESPESA

Art. 12 - Imediatamente apos a promulgacão da Lei do Orcamento o
Secretario Municipal de Saude aprovara o quadro de contas trimes-
tralmente, que serão distribuidas entre as unidades executoras dO
sistema municipal de saude.
Paragrafo Unico -As cotas trimestrais poderao ser alteradas duran-

te o exercicio, observados o I imite fixado no or-
camento da sua execucão.

Art. 13 - Nenhuma despesa sera rea I i zada sem a necessar ia autor 1-
zacao orcamentaria.
Paragrafo Unico - Para os casos de insuficiência e omissões orca-

mentarias poderão ser util izados os creditos
adicionais supiementares e especiais, autoriza-
dos por Lei e abertos por Decreto do Executivo.
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IV - aquisiCão de material permanente e de consumo e de ou-
tros Insumos necessarlos ao desenvolvimento dos progra-
mas;

V - Gonstrucao, reforma, ampl iacão, aquisicao, ou locacão de
imoveis para adequacão da rede fisica de prestacão de
servicos de saude;

VI - desenvolvimento e aperfelcoamento dos instrumentos de
gestão, planejamento, administracão e controle das acões
de saude;

~ VI I - desenvolvimento de programas de capacitacão e aperfeico-
amento de recursos humanos em saude;

VI I I - atendimento de despesas diversas, de carater urgente e
inadiavel, necessarios a execucão das acões e servicos
de saude menci onados no art. 01 da presente Lei.
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SUBSEGllO I I
DAS RECEITAS

Art. 15 - A execucão orcamentaria das receitas se processara atra-
ves da obtencao do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.
Art. 16 - O Fundo Municipal de Saude tera vigênCia I I Imitada.
Art. 17 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir credito adi-
c io n a I e s p e c ia I n o valor d e C r$5 .O O O .O O O ;'0 O (c in c o m I Ih õ e s d e c ru-
zeirosl, para cobrir as despesas de 'implantacão do Fundo de que se
trata a presente Le i .
Paragrafo Unico - As despesas a serem atendidas pelo presente cre-
dito correrão a conta do codigo de despesas 4130, investimentos em
regime de Execucão Especial as quais serão compensadas com os re-
cursos oriundos do art. 43, paragrafos e incisos da Lei Federal
nr. 4.320/86.

Art. 18 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publ icão, revo-
gadas as disposicões em contrario.

GABINETE 00 PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE O' OESTE
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 1991.
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Albe' merS«Pin~
P efeito Municipal
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