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ATOS DO PODER EXECUTIVO a 
ví - desenvolvimento de programas de capacitação. e 

aperteiçoamento de recursos humanos na área do assistência 

seçials . 

ESTADO DA PARAIBA , vII - pagamento dos beneficios eventuais, confozas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGT é nosto no inciso I do art. 18 da Lei orgânica da 

thendss ia Sociel. 

> DE AÇO be 13 

a 0 TAS E EE jin Art. 5º - OQ repasso de recursos para as onticades « 

. Cpda o Pad. ia O organizações de ascintência social, devidamente registradas 

bei Edi posvidên a. no CNAS, sará efetivado por intermédio do EMAS, de acordo com 

critérios astabelecidos pelo Conselho Municipal as 

o vreretto municipal de Cuitagí, no uso do suma Assistência Social. 

enpigume ARgaris E & su Parágrato Único - As transferências da recursos 

raso saber quo: a Câmaea Municipal aprova para organizações governazentais se não governamentais de 

aigedhnheir a A APATIA SARA e Assistência Social se preçessarao mediante convénios, 

neo. ar - Figo criado 6 oapRação « contratos, acordos, ajustos 0/0uU similaros, obedscendo a 

asc o, ceuo Eóm por opjativo. propocrhonos Legislação vigente sobza a matéria e da conformidade com cs 

Elnbd a é matos para tinanctamento das ações uu fr0u ti TENS; projetos e serviços aprovados psio conspina 

- Rindo ainda. data E cipal de Assistência Social. É 

te 2º - constituirão gacojtas au Fundo Municip 

ge fastaténia soctal - FMAS: 
Art. 6º - AS ces a os qastásios ae gtatos é 

= Dee; cuvunientos da transigrência Cos Fundo Municipal do Assistência Social ser submetidas 

gundos naclonas Ckntadual de Assintonia O PRUSES apreciação do Conselho Municipal de Assistência social - 

ão us DA aah Ho CoanscoREsr do cada cMas, mensalmente, de forma sintética e, anualmente, de forma 

ANA GRSA, & sa 
atdl itics 

CANCiCo | quações, auxílios, contribuições, subvenções e Peru e 
vs ' : x á 

reinstenêncita O mata a ndos governamentais: 
het. 7º - Esta Lei antra eu vigor na data da su 

a a O ga pottoaçna MinAneninas CH FSsEeo nublicação, revogacdas as disposiçãas em contrário. 
sur do Fundo, roalizados na to + é E . 

e a É 4 p tu ge nrrqradação «e gurpaa 

É 

mcaitas posa Rendas ab cinanclumantos das atividados GABINETE DO PREFEITO CONSÊLTUCIONAL DO MUNICIPIO 1 
e Námicas, de prastação de serviços o des Ed dem     
Cranateráncias que o Funav Municipal de Assistencia ai CUIXEGÍ, ESTRDO DA PARALISA, KM, 12 DE MARÇO DE 1997. 

COrá direito a Lucober por força da isá q de convénios 

not 

    

vr - produto de conventos Lícuados com coutisa 

à ciudoras? é E E 
o 

nadam a do ngaish cm oupéciaos feitas ailrotanento ua 

  

> nO pb eat EM vo A “o. 

asi =: ANSÔNTO ALSGQUERÓOE CABRAL, 

« 

VILI - outras receitas que venham à ser ds 
tituídas, 

  

alicanta 

  

gs 1º - A dotação crçamentária prevista para o órgio 
cor da administração púriica Municipal, responsável nela 
sncta social, será automaticamente transferida para a 

nha do Fundo Muuicipal de assistência Social, tão logo 
vias vonlizadas as vocoltas correspondentes. 

  

      

    

s q = Os recursos qua cempõem w Fundo serão 
se tados em instituições financeiras oficiais, om conta 

a! sob a denominação - Fundo Municipal de Assistência 
é FAS. 

é y Ark, 3º —- O EMAS sorá qgarida pula Secrelanio de 
Serviço Sosinl do Município, vob a oriontaçõe «e controla do 
nonselho Municipl de Assistência Social. 

s 1º. - A proposta orçamentária do Fundo Municipal 
mm assistência Social - FMAS - censtará do Piano Liretor do 
município. S 

, 

s 2º - O vrçamento do Fundo Municipal de 
stênrcia Social - EMAS" integrará o orçamento da Socrutaria 

te Serviço Bocial do Município. = 

    

Art. 4º —- Os cocursos do Fundo KFunicipal ds 
escistência Social - FMAS, sorão aplícados en: 

1 - Eimancismento total ou parcial de programas, 
rojetos e serviços de Assistência Social desenvolvidos pelo 

» da Adainistração Pública Municipal rasponsável pela 
execução dr Política de Assistência Social ou por órgãos 
unventadou; 

1x - pagamento pela prostação ve serviços a 
entidades conveniadas do direito público «w privado nara 
execução de programas q girojutos especificos do setor de 
avsistencia social; 

TIT — aquisição de uuterial permanente e do consumo 

“ ue vutros insumoa nacessários ao dosonvolvimento dos 
programas; 

    

evo construção, reterma, ampliação, aquisição ou 
tocação de imóveis para prostaçião do sorviços de assistuncia 
suocuBÃs 

  

v = desonvolvimento | e aperfeiçoamento dos 
mentos da qgantão, plunsjananto, administração e 

trole das ações da assistência social; 

  

     

  

        
 


