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r ESTADO DA PARAIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUÍTEGÍ:

l«i nt 125 IHSTITUI O FDHDO HUHIOIPAl DS SAÚDE
DE 15 de agosto de 1995 E DÍ ODPRAS PROVIDÊHOIAS,

A PREFEITA ICWSTITtniONAL DO llüHiaÍPIO DE 3UITEGI,ESTADO
DA FARAIBA^faço saber a Oamara Muniolpal aprovou a eu saaoio^o a
seguinte Leli

OAPÍTUIO I

^ SEÇXO I

^ DOS OBJETIVOS
Piga Instituído o ^uAdo Mi^lolpal de Saúde' ^ue /

tem por objetivo de orlar oondlçÕes finanoelras e de gerênola /
dos reoursoB destinados ao desenvolvimento das ações de ^aúde oonpre

endeat

I - Oatendimento à Saúde univeraallzada,integral,regional^
sado e hierarg.uizado]

II -A vigilanoia sanitária;
f

^ vigilanoia epidemiologioa e ações de Saúde de interes
se individual e ooletivo correspondente;

^ O oontrole e a fisoallzaçSo dae agressões ao meio am->
biente,nele oompreendido o ambiente de trabalho.em oomum aoõrdo ooV
as organizações oompetenbes das esferas Federal e Estadual,

T- Saneamento Básioo,

DA SOBORDINAÇXO DO PONDO

Art.RS. O Pundo •^mioipal de Saúde fioará subordinado di-
retamento ao ^eoretário Uuniolpal da Saúde.

SEÇXO II

DAS ATHIBDIÇOES DO SEIREPJÍRIO MDNMIPAl DE SAÜDE

ARP, 3fl-SSo atribuições do -^eoretário Municipal de Saúdes
I- Gerir o Pundo Municipal do Saúde e estabelecer políticas/

do aplicação dos seus raoursoa em conjunto com o Ooneelho Municipal da
Saúde;
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II- Aoompanhar, avaliar e deoidir soisre as realizações das

ações previstas no plano Uunioipal de Saúde;

IIX- Submeter ao Oonselho Uunioipal da Saúde o plano de apl^

oações a oargo do ^uudo» ea oonsonâjüoia oom o Piano Hunisipal da Saúde

e soa a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IT- Submeter ao tJonselho Mi^ioipal de Saúde as demonstra^/

ÇÕes aensaiff de reoeita e despesas do Fundo*

V- Enoaminhar à oonfeabilldade geral do M^piioípio as demonstra

çÕes menoionadas no inoiso anterior;
»»

TI- Subdelegar oompetinoias aos responsáveis pelo estabeleo^

mento de prestagSo de serviços da saúde «lue integram rede Uunioipal;

TII- Assinalar obeq^ues oom o responsável pela Tesouraria, /

quando for o oaso;

TIII- Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo*

IX- Firmar Oonrênios e oontratos,inolusivo de empréstimos ,

juntamente oom o Prefeito, referentes a reoursos que serão administra -

dos pelo findo*

SSÇXO III

^ DA aOORDEHAÇlO DO FDNDO

Art* 4t-SSo atribuições do Ooordebador do '̂ undo
I- Preparação demonstrações mensais da regeita e despesas

aserem enoaminhadas ao Seoretárlo Uunioipal de Saúde;

II- Uanter o Oontrole neoessários ã exeoução orçamentária /

do Fundo referente a empenhos,liquidação e pagamentos das despesas s /

aos reoimentos das reoeitas do Fundo;

III- Uanter em ooordenação oom o setor de patrimônio da Pre

feitura Uunioipal,08 oontroles neoessários sobre bens patrimonlas oom /

oargo ao Fundo;

IV- Enoaminhar à oontabilidade geral do ^mioípioi
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a) llaiiBalmejite,a8 demonstraçõas de reoeitas e de deepesas}

b) TriTtestralmenteyOe invexxtários de estoques de mediou*/

ifientoe medleos]

o) Anualmente ,o Inventiárlos dos moveis e imóveis e o
balanço geral do ?unâo*

T* Firmar osm o responsável pelos oontroles da execução

orçamentárias^ as demonstrações menoionadas anteriormente;

TII- Frovidênoiar, ;)unto à oontabilideide geral do Município
as demonstrações que indiquem a situação econômica flnnanceira fun

do de Saúde Municipal*

Tlll* Apresentar» ao ^ecretário Municipal» a análise e a

avaliação da situação econômica^finandeira do ^undo Municipal de
de detectadas nas condições e do demozistrações mencionadas;

IZ- Manter os controles necessários sobre 'Convênios ou

contrates de prestação de serviços pelo setor privado e dos em

prestimos feito a ^aúde;

Z* Encaminhar msndalmente ao Secretário Municipal de Saú

de» oacompanhar:. • s avaliar a produção de serviços pelo setor pri

vado na forma mencionada no inciso anterior;

S-Manter o controle e a avaliação da produção das uni

dades integrantes da rede Municipal de ^aúde;

ZU- Encaminhar mensalmente ao Secretário Municipal de Saú

dde» relatórios de acompanhamentos e avcdiaçÕes da produção de servi

ços prestados pela rede Municipal da Saúde;

SEÇXO IV

DOS RElüRSOa DO FONDO

SUBSEÇãO I

DOS EEJ URSOS FIRAB'^EIROS

Art* Çfi-São Receitas do Vundo

Z- As transferencias oriundas do orçamento da Seguridade

Sooial» como decorrência do que dispõe o Art. 3^ TU, da lonetituição

da ^epública;
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II* Oe rendijBe]a:t08 e oa Juros proylnleiites âe aplloaçSo

nanoelra«

III* O produto de aonTenlos firmados oom outras entidades /
finanoeiras}

IT* O Produto de arreoadagão da taxa de fiscalização sanitária
e de higiênOi multas e Juros de mora por infrações ac Oõdigo Sanl
tário Muaioipali Isem oomo parcelas de arrecadação de outras taxas já
instituídas e dag.uelas <iue o Município vier o^i^*

T* As parcelas dos produtos da arreeadaçao e £e outras rs^/

oeitas próprias das atiTidades econômicas» de prestação de serviço e

de outras traztfferencias (lus o Município tenha direito a receber por

força Lei e de Oonvenios no setor;

VI- Os orçamentos do Município» destinados ao Setor de ^aude«
TII- Doações em especies feitas diretamente para este Pundo;

§ Ifi-As receitas prescritas neste artigo serão depositadas obri

gatóriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agencia /

estabelecimento oficial de credito*

§ 2fi*Â aplicação dps recursos de natureza financeira dependerá;
<U I- Da existência de disponibilidade em fánçãe do comprimento/

da programação;

IX- Da prévia aprovação do Secretário da '̂ aude*

StTKiEÇXO II

DOS ATIVOS DO FINDO
^ 0

Art.6t- Oonstituem ativos do undo Municipal de Saúde;

I- Disponibilidades monetárias cm baooos ou caixa especial oriun

da das receitas especificadas;

II-Direto8 que proventura vier a constituir



V»

ESTADO DA PARAIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGÍ

III» Bons fflovola que forem destinados ao sistem de

saúde do iSunioipiot

IT» Bens móveis e imóveis doadost oon ou sem ônus

destinados ao Sistema de ^audef

¥» Bens Hóveis e imóveis destinados à administra»

gão do sistema de Saúde do %nloípio
0

. Parágrafo Bnioo» Anualmeate se prooessara o inventa»

rio dos bens e. diretos vinoulados ao Fundo»

^ suBssgZo III

DOS PâSSiyOS no FORBO

Art» Qonstituem passivos do ^undo Uunieipal de Saú

de as obrigações de qualçuer natureza que proventura o ttunieápio/
venha a assumir para a manutenção e funoionamento do sistema Uui^

_oipel de Saúde»

SEçXo

DO ORQAMBRfO E SA OOÜTABIIIDABIB

SBBSEQãO I

^ DO ORCABIEHTO
• ^

Art» St» O orçamento do fundo fibnioipaX de Saúde eviden»
oiará as politioas e o programa Munioipal de ''aúdei de trabalhos gon»

vemamentais «observando o Plano Plurianual e a Lei de Biretrises Orça

ffientúrias« e os prineipios de universalidade e equidade»

§ le» O orçamento Ao Fundo Hunioipal de Saúde intrega»

rú o orçamento do Btanioipiot em obdiênoia ao prineípio da unidade»

§ 2e»0 orçamento do fundo Municipal de Saúde oteerr^
ráf na sua elaboração e na sua ezeouçãofOs padrões e normas esta
beleoidas na legislação pertinente.

SÜBSSÇXO II

BA '^ORTABILIBABB

Art» 9^» A oontabilidade do Fundo Mgnioipal de Saúde /
tem por objetivo de evidenoiar a situação tânanoeira, patrimonial/
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I - Flnanolamento total ou parcial de programa lutagradoa de

Saúde desenvolvidos pela ^eoretaria ou oom ela convenladasi

II -Pagamento ou vencimento, sálarlosi gratificações ao pessoal

dos orgãos ou entidades de administração direta ou Indireta qle para

tioipam da execução das açSes previstas no Art. 18 da presente lei.

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direi*

to pxdvado, para execução de programas ou projetos específicos do se

tor de saúde, observado o disposto no 18 art.199 da Construção #ederali

IV - Aquisição de naterlEÜ. permanente e de consumo e de outros

ineumo nsoessários ao desenvolvimento doa programasi

7 - Construção, reformas, ampliação ou locação de Imóveis para *

adquação de rede física de prestação de serviços de ^aúde.

VI - Sesenvolvomento e aperfeiçoamento dos Instrumentos de gestão,

planejamento, administração e controle das ações de ^aúde.

VII -Desenvolvimento de progreunas de capacitação s aperfeiçoamento

de recursos humanos em sa^de.

VIII - Atendimento de programar diversas, de caratsr urgente e Ina

dlável necessárias a execução das ações e serviços de Saúde mencionados

nO AHt. X4 da presente Lei.

SUBSBÇXO

DAS RKORITAS

Art. 158 - A execução orçamentária das receitas se processará *

através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

Art. 168 - o Fundo Huniolapl de Saúde terá vigência ilimitada.


