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LEI N 2 066/94
Institui o Fundo Municipal de Saúde
e dá outras providencias.
0 PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DO PIAUf - PI
Estado do Piaui, no uso de suas atribui9Oes Legais.
Fag() saber que a Cemara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPITULO I
SEÇA0 I
Dos Objetivos
Art. 12 - Fica instituido o Fundo Municipal'
de Saúde que tem por objetivo criar condiq5es financeiras e de ge
rencia dos recursos destinados ao desenvolvimento das a93es
de
saúde executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:
I - O atendimento "a Saúde universalizado, integral, regionalizado e Hierarquizado;
II - A, vigilencia sanitAria:
III - A vigilância epidemiológica e agOes de
saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;
IV - O controle e a fiscalizaTáo das agressOe
ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em co
mum acordo com as organiza0es as competentes das esferas Federal
e Estadual.
sEçAo II
Da Subordinageom do Fundo
Art. 22 - 0 Fundo Municipal de Saúde ficará'
subordinado diretamente ao Secretário municipal de Saúde.
SEÇA0 III
Has Atribui0es do Secretário Municipal de Sadd
Art. 32 - Sao atribuigOes do Secretário Municipal de Saúde:
I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabe
de
aplicaçao dos seus recursos em conjunto com o
lecer politicos
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II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realizaggo das açOes
das agOes, previstas no piano Municipal de Saúde;
III - submeter ao Conselho Municipal de Sádde
o plano de apliagao a cargo do Fundo, em consonância com o plano'
Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias:
IV - submeter ao Conselho Municipal de Sáúde'
as demonstragOes mensais de receita e despesas do Fundo;
V - encaminhar 'a contabilidade geral do Muni
cipio as demonstragOes mencionadas no inciso anterior;
VI - subdelegar competência aos responsáveis'
pelos estabelecimentos de prestaç'áo de serviços de saúde que inte
gram a rede Municipal;
VII - assinar cheques com o responsável pela
Tesouraria, quando for o caso;
VIII - ordenar enpenhos e pagamentos de despesa
do Fundo;
Ix -. firmar convenios e contratos, inclusive'
de empréstimo, juntamente com o Prefeito, referentes a recursos '
que serao administrados pelo Fundo.
SNAO IV
Da Coordenagao do Fundo
Art. 42

So atribuig6es do Coordenador do '

Fundo
I - preparar as demonstragOes mensais da rece
ita e despesa a serem emcaminhadas ao Secretário Municipal de Sail
de;
II - manter os controles necessários á execugao orçamentaria do Fundo referente a empenhos, liquidagao e paga
mento das despesasIUaos recebimentos das receitas do Fundo;
III - manter, em coordenaçgo com o setor de pa
trimOnio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre'
os bens patrimoniais co carga ao Fundo;
IV

encaminhar 'a contabilidade geral do Muni

cipio:
a) mensaltbente, as demonstrag6es de receitas;
b) trimestralmente, Os inventários de estoques
de medicamentos e de instrumentos medicos:
c) anualmente, o inventárcbo dos bens móveis e
imóveis e o balanço geral do Fundo.
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V = firmar, com o responsável pelos controles da execuggo orgamentária, as demostrag6es mencionadas anteriores;
VI - preparar os relatOrios de acompanhamento da realizaggodas agOes de saúde para serem submetidadE ao Se
cretário Municipal de Saúde;
VII - providenciar, junto 'a contabilidade I
Geral do Município, as demonstragOes que indiquem a situallo '
econOmice-financeira geral do Fundo Municipal de Salde;
VIII - apresentar, ao Secretário Municipal de
Saúde, a analise e a avaliaggo da situaggo econOmico-financeira
do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demosstragOes mencionadas;
XX - manter os controles nessessarios sobre
convênio ou contratos de prestag3es de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feito para a saúde;
X - encaminhar mensalmente, ao Secretário'
Municqal de Saúde, relatOrios de acompanhamento e avaiiaggo da
produgao de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;
XI - manter o controle e a avaliaglo da pro
duçgo das unidades intregrantes da rede municipal de Saúde;
XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário'
Municiak de Saúde, relatOrio de acompanhamento e avaliaggo da
produgao de serviços prestados pela rede Municipal de Saúde.

seçA0 v Dos Recursos do Fundo
SUBSEÇA0 I
Dos Recursos Financeiros
Art. 52 - So receitas do Fundo:
as tranfferências oriundas do orçamento
da Seguridade Scial, como decorrência do que dispOe o Art. 30»
VII da Constituiggo da República;
II - o repasse percentual de contra-partida
feita pela Prefeitura destinado aosetor saúde;
III - os rendimentos e os juros provenientes
aplicag6es financeiros;
o produto de convênios firmados com ou
IV
tras entidades financiedoras;
V - o produto da arrecadação da taxa de fi
scalizaggo sanitária e de higiene, multas e juros de mora por T.
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Código Sanitario Municipal, bém como parcelas de arrecadagão de
outras taxas já instituidas e daquelas que o Município vier
a
criar;
VI - as parcelas do produto da arrecadação
de outras receitas próprias oriundas das atividades ecOnomicas,'
de prestação de serviços e de outras transferencias que o municl
pio tenho direito a recelbtr por força de Lei e de convênio
no
setor;
VII - doagOes em esp4cie feitas diretamente
para este Fundo.
$ 12 - As receitas descritas neste artigo'
serao depositados obrigatofiamente em conta especial a ser aberta e mantida em agencia de estabelecimento oficial de credito.
$ 22 - A aplicagao dos recursos de natureza financeira dependerá:
I - de existAncia de disponibilidade em
função do cumprimento de programaglo;
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ILL - de pr4via aprovação do Secretário Municipal de Saúde.
suBsEgIto II
Dos Ativos do Fundo
Art. 62 - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúdei
I - disponibilidades monetárias em bancos'
ou em caixa especial oriundas das receitas orçamentárias;
II - direitos que porventura vier a constiIII - bens móveis e imóveis que foram destituir;
nados ao sistema de saúde do Município;
IV - bens móveis e imóveis doados, com ou'
destinados
ao sistema de Saúde;
seu Onus,
V - bem mOveise imóveis destinados 'a adiiinistração do sistema de Saúde do Município.
Parágrafo único - Anualmente se processará o
inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo.
Dos

SUBSEÇA0 III
Passivos do Fundo

Art. - Constituem passivos do Fundo Munici
pal de Saúde as obrigagOes de qualquer natureza que porventura
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SEÇÃO VI
Do Orçamento e da Contabilidade
SUBSEÇÃO I
Do Orçamento
Art. 82
Orçamento do Fundo Municipal de Saúde
evidenciará as politicas e o programa de trabalho governamentais
observados o Plano Plurianual e a Lei Diretrizes Orçamentarias e
os princípios da universalidade e do equilíbrio.
$ 12 - O Orçamento do Fundp Municipal de Saúde '
integrara o orçamento do Município, em obediência ao principio '
da unidade.
$ 22 - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde ob
servara, na sua elaborag'áo e na sua execuggo, os padrOes e norma
estabelecidos na LegislagSo pertinete.
SUBSEÇÃO II
Da Contabilidade
Art. 92 - A contabilidade do Fundo Municipal de 6
Saúde tem por objetivo evidenciar a situaç'áo financeira, patrimo
nial e orçamentaria do sistema Municipal de Saúde, observados os
padres e normas estabelecidos na le§islaggo pertinente.
Art. 1G° - A contabilidade sera organizada de forma a permitir o exercício das suas fungOes de controle prévio, '
concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar
e apurar custos dos servig3s, e, consequentimente, de concreti zar o seu objetivo, bem como interpretar e analizar os resulta dos obtidos.
Art. 11 - A escrituraq"áo contábil sera feita pelo
método das partidas dobradas.
$ 19 - A contabilidade emitira relatórios mensais
de gesto, inclusive dos custos dos serviços.
$ 29 - Entede-se por relatórios de gesto os bala
ncetes mensais de receitas e de despesas do Fundo Municipal de
Saúde e demais demonstraçOes exigidas pele Administraglo e pela'
legislaçgo pertinente.
$ 32 - As demonstraçOes e os relatórios produzi dos passarZo a integrar a contabilidade geral do Município.
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SaiAO VII
Da Execugao Orçamentária
SUBSEÇA0 I
Da Despesa
Art. 12 - Imediatamente al-36s a promulgaggo da Lei
de Oggamento, o Secretário Municipal de Saúde aprovará o quadro '
de cotas trimestrais, que sergo distribuidas entre as unidades '
executora do sistema MUnicipal de Saúde.
Parágrafo único - As cotas trimestrais podergo
ser alteradas durantes o exercício, observados o limite fixado no
orgamento e o comportamento da sua execuggo.
Art. 132 - Nenhuma despesa será realizada sem a
necessária autorizaçgo orçamentária e o referendamento do Conse 14b Municipal de Saúde.
Parágrafo nico - Para OS casos de insuficiencia
e omiisOes oggamentirias podergo ser utilizados os critérios adicionais Suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos'
por decreto do Executivo.
Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde'
se constituirá de:
I - Financiamento total ou parcial de programas'
integrados de saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;
II - Pagamento de vencimentos, salários, gratifie
cagOes ao pessoal dos Orggos ou entidades de administraggo direta
ou indireta que participem da execug"áo das agOes previstas no Art
12 da presemte Lei;
III - Pagamento pela prestagao de serviço a entida
des de direito privado para execuggo de programas oun projetos '
específicos do setor de saúde, o bservados o disposto no $ le,
art. 199da Constituição Federal;
IV - aquisiggo de material permanente e de consu
e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
construgao, reforma, ampliaggo. aquisiggo '
V ou locaggo de imOveis para adecuaggo da rede fisica de prestaggo'
de Servigos de saúde;
VI - desenvoivimento e aperfeiçoamento dos instru
mentos de gesto, planei#amento, administragao e controle das a0es de saúde;
VII - desenvolvimento de programas de capacitaglo
e aperfeiçoamento de recursos humanos em sa6du;
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VIII
atendimento de despesas diversas, de carater urgente e inadiavel, necessárias execugao das ages e serviços de saúde mencionados no Art. 12 da presente Lei.
SUBSEÇXO II
Das Receitas
Art. 15 - A execugao orçamentaria das receitas'
se processará através da obtengao do seu produto nas fontes determina
das nesta Lei.
Art. 16 - 0 Fundo Municipal de Saúde terá vigen
cia ilimitada.
Art. 17 - Fica o poder Executivo autorizado a
abrir Credito Adicional Especial no valor de Cr$
), para
cobrir as despesas de implantagao do FUndo de que trata a presente z'
Lei.
Parágrafo Cnico - As despesas a serem atendidas
pelo presente credito correrZo 'a conta do cOdigp de despesas 4130. Investimento em Regime de Execug-ao Especial, as quais serZo compensadas com recursos oriundos do art. 43,$$ e incisos da Lei Federal n2 '
Art. 18 - Esta Lei entrara em vigor na data de'
4.320/64.
sua publicaçao, revogadas as disposigOes em con trário.
Numerada, Registrada e Sancionada a Presente Lei'
no dia 23 de Janeiro de 1994; Secretário do Gabinete do Prefeito Muni
cipal de So Jose do Piaui = PI.
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