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Lei N.o 1381, de 09 de setembro de 2009. 

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social, com o 
objetivo de capacitar e aplicar recursos fmanceiros a serem utilizados, segundo as 
deliberações do Conselho municipal de Assistência Social. 

Artigo 2° - Constituirão recursos do Fundo Municipal de Assistência Social: 

I-Dotações orçamentárias ou subvenções, assim configuradas no 
orçamento da Prefeitura Municipal, inclusive aquelas oriundas de transferência do Estado e da 
União; 

1I- Receita de convênios, visando atender aos objetivos do Fundo; 
IH- Receitas advindas da venda de todo e qualquer bem que tenha 

destinado à formação do fundo ou de venda de bem dominial da Prefeitura Municipal, quando 
realizada com o objetivo de prever receita do Fundo; 

IV - Contribuições e doações, para efeito desta lei de pessoa fisica ou 
jurídica, de direito público ou privado, bem como de organismos nacionais ou internacionais 
que quando não se constituírem em dinheiro, deverão ser negociados ou alugados, para que 
promovam recursos em espécie; 

V-Rendas provenientes da aplicação no mercado de capitais de seus 
recursos; 

VI- Quaisquer outras receitas eventuais vinculadas aos objetivos do Fundo. 

Artigo 3° - Fica a Tesouraria Municipal responsável pela liberação dos 
recursos que compõem o Fundo Municipal da Assistência Social, que deverão ser 
obrigatoriamente depositados em conta bancária de instituições fmanceiras oficiais em nome 
do Conselho Municipal de Assistência Social. 

Parágrafo 1° - O saldo positivo, apurado em balanço anual, será transferido 
para o exercício seguinte, a critério do mesmo Fundo. 

Parágrafo 2° - Os recursos do Fundo deverão ser aplicados exclusivamente 
para a conservação de seus objetivos devendo as eventuais disponibilidades financeiras serem 
aplicadas em operações que assegurem, pelo menos, a manutenção do poder aquisitivo do 
capital existente. 
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Artigo 4° - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social terão as 
seguintes aplicações: 

I - Implementação dos programas de Assistência Social deliberados pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social, obedecendo o Plano Diretor e a Lei Orgânica do 
Município de Guzolândia; 

II - Elaboração, desenvolvimento e implantação de atividades e projetos 
aprovados pelo Conselho Municipal da Assistência Social. 

Artigo 5° - Os programas, prioridades de atuação e aplicação dos recursos 
serão estabelecidos pelo Conselho Municipal da Assistência Social, em conformidade com as 
diretrizes a serem estabelecidas no Plano Diretor e na Lei Orgânica do Município. 

Artigo 6° - Para atender as despesas oriundas do cumprimento desta lei, ficam 
consignadas dotações próprias do orçamento, suplementadas se necessário. 

Artigo 7°_ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Guzolândia, aos 09 de setembro de 2009. 

~ 
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Prefeito Municipal 

da Silva Lulio 

Registrado em livro p.róprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal 
. pqÍ: afixação no Quadro. de EDITAIS na DATA SUPRA. 

~na Antunes l'luarte 
Resp. Exp/Secretaria 
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