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ESTADO DO TOCANTINS

Prefeitura Municipal de São Miguel c/o Tocantins
Adm. OTACILIO GREGÓRIO DA SILVA

A Certeza de Começar Bem

LEI Iífi 07/33.

o Fundo Municipal
de Saúde-ĵ  e dá ou
trás providencias1'*

O ; ...... TJKICIPÍJ. "-IO MIG TOC , ado

do Tocantins* Faço saber que a Camará Kunicipal de São el do ux>

cantins, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

>t. 12 - Fica criado o Fundo Municipal de Satíde-MS, ~

destinado a assegurar o aporte dos recursos financeiros do setor de

saúde, preliminarmente aprovados pelo-' Conselho llunicipal de Saúde-1

Ar t* 22-0 Fundo Municipal de Saúde - MS, será admi//

nistrado por unia diretoria executiva, composta por 03 (três) mera

bros, com a denominação de Presidente, Secretário e Tesoureiro, com

mandato de 01 (um) ano, podendo serem reconduzidos.

-t. 3~ - Constituição receitas do Fundo Municipal dá f

Saúde:

a) Os recursos originários da dotação orçamentaria do

Município, com aplicação específicas nos planos de Saúde aprovados1

preliminarmente pelo Conselho Municipal de Saúde e homologados pelo

executivo Municipal;

b) Os recursos originários da União, a título de custei

o a/ou capital, transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde, pelo

nistério da Saúde e seus órgãos a/ ou entidades, ou ainda por qual//

•quer outro Ministério ou r as ao Federal;

c) Os recursos originários do Estado do Tocantins, a ti

tulo de custeio e/ou capital, transferidos pelo Fundo Estadual de f

Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e seus órgãos e/ou enfci

dês, ou ainda, por qualquer outra Secretaria ou órgão dual;

í li os, subvenções, contribuições, transferên1

cias e. participação em convénio de qualçiuer natureza ou orisem.
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e) Por recursos transferidos de dotações Orçamentarias,

de outros Municípios que venha a participar, em forma de Consórcio,

da rede Regionalizada de Saúde Publica}

f) Os recursos originários de pessoas físicas jurídicas

de direito publico ou privado, Nacionais e Estrangeiros, sob a. for1

ma de doações, contribuições ou simples transferências, observada a

legiolaçao aplicável;

g) Os recursos originários de aplicação financeiras no1

mercado aberto, observado a legislação pertinente;

h) Os recursos da aplicação de multas na fiscalização /

das açoes de Saúde, Vigilâncias Sanitárias e Epidemiologica e trato

do liei o Ambiente;

i) As receitas provenientes do ressarcimento de despesa

de usuários na cobertura seduritária de entidades privadas;

j) As receitas provenientes da prestação do serviços gê

Io sistema de Saúde Pública no que concerne ao uso de Laboratórios,

Ambulatórios, ^iede Hospitalar e de Emergências, por pessoas físicas

e/ou jurídicas pré-contratada com este Fundo;

-t, 4- - A movimentação dos recursos do Fundo, será f

pela diretoria executiva, observado o plano de aplicação aprovado /

pelo Conselho Municipal de Saúde e exigirá a assinatura de dois mera

br os.

Art« 5- - Decreto do Poder "Executivo aprovará o regula

mento do Fundo criado por esta Lei e baixará os atos complemer

cue se faz, ou fizerem necessárias»

c» *s», r« TT • • « «
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t. 6^ - Usta lei entrará em vijor na , de sua publi

cação, rev. s as disposições em contrários,

Sendo a presente Lei aprovada por unanimidade de votos1

conforme pareceres faforáveis de todos os Vereadores presentes. Nada

mais havendo a ir o Presidente encerrou a presente sessão,

C TO

OTAGTLIO GIGGCQIO I
-Erefeito Municipal-


