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LEI Ng 1.314/93 - DE 29 DE  SETEMBRO  DE 1.993 

"Dispee sobre a constituiogo do Conselho Municipal do 

Bem-Estar Social e  triage()  do Fundo Municipal a ele 

vinculado e dg outras providencias" 

A  Camara  Municipal de Goiatuba, Estado de Gois, APROVOU e 

eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:  

Art.  12 Fica constituldo o Conselho Municipal do Bem-Estar Social 

com  carter  deliberativo e com a finalidade de assegurar 

a participaoeo da comunidade na elaboraoeo e implementageo 

de programas da  area  social, tais como de habitageo, de sa 

neamento bgsico, de promogeo humana e outros, algm de ge-

rir o Fundo Municipal do Bem-Estar Social, a que se refere 

o  Art.  22 da presente Lei.  

Art.  22 Fica criado o Fundo Municipal do Bem-Estar Social destina-

do a propiciar apoio e suporte financeiro 1 implementag5o,  

de programas da  area  social, tais como de habitageo, de sa 

neamento bgsico de promogeo humana voltados 1 populaogo de 

Baixa Renda.  

Art.  30 Os recursos do Fundo, em consonencia com as diretrizes e 

normas do Conselho Municipal do Bem-Estar Social, sergo a-

plicados em: 

I - construgeo de moradias; t 

II - produgeo de lotes urbanos;  

III-  urbaniza9go de favelas; 

IV - aquisigeo de material de construoeo; 

V - melhoria de unidades habitacionais; 
C; 

VI - construgeo e reforma de equipamentos comunitgrios e 

institucionais, vinculados a projetos habitacionais 
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de saneamento basico e de promoçgo humana; 

VII -regularizaggo fundigria; 

VIII-aquisiç'go de imOveis para locaggo social; 

IX -serviços de assistencias técnica e jurídica para im-

plementaçgo de programas habitacionais, de saneamento 

bgsico e de promoggo humana; 

X -serviços de apoio a orgamizaggo comunitgria em pro- 

gramas habitacionais, de saneamento  basic°  e de  promo  

çio humana; 

XI -complementaggo de infra-estrutura em loteamentos defi 

cientes destes serviços com a finalidade de regulari-

za-los;  

XII -revitalizaçgo de áreas degradadas para uso habitacio- 

nal; 

XIII-açiies em cortiços e habita0es coletivas de aluguel; 

XIV -projetos experimentais de aprimoramento de tecnologia 

na  area  habitacional e de saneamento basico; 

XV -manutenggo dos sistemas de drenagem e, nos casos em 

que a comunidade opera, dos sistemas de abastecimen - 

tos de  aqua  e esgotamento sanitgrio, e 

XVI -quaisquer outras a9Bes de interesse social aprovad 

pelo Conselho, vinculados aos programas de saneamiter  
-z: -- 

to, habitaçgo e promoçago humana.  

Art.  49 - Constitu1r5o receitas do Fundo: 

-dotaçOses orçamentarias praprias; 

II -recebimento de prestaçBes decorrentes de financiam 

tos de programas habitacionais;  

III  -doagEes, auxílios e contribuiçiies de terceiros; 

IV -recursos financeiros oriundos do Governo Federal e de 

e 
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outros Orggos pilblicos, recebidos diretamente ou por 

meio de convenios; 

V -recursos financeiros oriundos de organismos internaci 

onais de cooperaggo, recebidos diretamente ou por 

meio de convenios; 

VI -aporte de capital decorrentes da realizaggo de opera-

gges de credito em instituigges financeiras oficiais,pl 

quando previamente autorizadas em Lei especifica; 

VII -rendas provenientes da aplicaggo de seus recursos 

mercado de capitais; 

VIII-produto de arrecadaggo de taxas e de multas ligadaSItz 

licenciamento de atividades e infragges Is normas ur-

banisticas em geral, edilicias e posturais, e outras' 

agges tributveis ou penalizeveis que guardem relaggo 

com o desenvolvimento urbano em geral, e 

IX -outras receitas provenientes de fontes aqui no expli 

citadas, a excesso de impostos. 

§. 12-As receitas descritas neste artigo sergo depositadas' 

obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e  man  

tida em agencia de estabelecimento urbano de credito. 

§ 22-Quando no estiverem sendo utilizados nas finalidades 

preprias, os recursos do FUNDO poderio ser aplicados' 

no mercado de capitais, de acordo com a posiggo das 

disponibilidades financeiras aprovadas pelo Conselho' 

Municipal do Bem-Estar-Social, objetivando o aumento' 

das receitas do FUNDO, cujos resultados a ele reverte 

rio. 

§ 32-0s recursos sergo destinados com prioridade a proje 

tos que tenham como proponentes organizagges comunite 
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rias, associaçges de moradores e cooperativas ha 

bitacionais cadastradas junto ao Conselho Munici  

pal  do Bem-Estar-Social.  

Art.  59 0 Fundo de que trata a presente Lei ficaré vinculado direta 

mente 1 Secretaria Municipal de Finanças. 

PAR4GRAFO dNICO  - 0 Orggo ao qual esta vinculado o Fundo 

fornecera os recursos humanos e materiais 

necess&rios consecuggo dos  seus  objet  

Art.  69 -  So  atribuigges da Secretaria Municipal de Finanças: 

I - administrar o Fundo de que trata a presente Lei e pror* 

por polfticas de aplicaggo dos seus recursos; 

II - submeter ao Conselho Municipal do Bem-Estar-Social o 

plano de aplicaggo a cargo do Fundo, em consongncia com 

os programas sociais Municipais, tais como de habitaggo, 

saneamento bésico, promoggo humana e outros, bem como 

com a Lei de Diretrizes Orçamentérias e de acordo com 

as polfticas delineadas pelo Governo Federal, no caso ' 

de utilizaggo de recursos do orçamento da Unigo. 

In -submete ao Conselho Municipal do Bem-Estar-Social as de 

monstragges mensais de receitas de despesa do Fundo; 

IV - encaminhar 1 contabilidade geral do Municipio as de 

monstragges mencionadas no inciso anterior; 

V - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo, e 

VI - firmar convgnios e contratos, inclusive de empréstimos, 

juntamente com o Governo do Municfpio, referentes a re- 

cursos que sergo administrados pelo Fundo.  

Art.  79 - 0 Conselho Municipal do Bem-Estar-Social ser é constitufdo ' 
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de 08 (oito) membros, a saber: 

I - 01 (um) representante do Poder Executivo; 

II - 01 (um) representante do Poder Legislativo;  

III-  01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores; 
fas 

IV - 01 (um) representante do Sindicato patronal; 
c> 3 - 01 (um) representante da Igreja; 

VI - 01 (um) representante de organizaggo Comunitgria; 
c -a 

VII- 02 (dois) representantes da comunidade. 

• 
10 - A designaggo dos membros do Conselho  sera  feita  poll  

ato do Executivo. 

20 - A presidencia do Conselho ser g exercida por repre - 

sentante do Executivo. 

30 - A indicaggo dos membros do Conselho, representantes 

da comunidade, ser g feita pelas organizagges ou en-

tidades 1 que pertencem. 

§ 42 - 0 numero de representantes do poder publico no po-

derg ser superior 1 representaggo da comunidade. 

52 - 0 mandato dos membros do Conselho ser g de dois a-

nos, permitida a reconduggo. 

62 - 0 mandato dos membros do Conselho ser g exercido gra 

tuitamente, ficando expressamente vedada a conces -  

so  de qualquer tipo de remuneraggo, vantagem ou  be  

neficio de natureza pecunigria.  

Art.  80 - 0 Conselho reunir-se-g, ordinariamente, uma vez por mas et  

extraordinariamente, na forma que dispuser o regime inter- 

no. 

§  IQ  - A convocaggo ser g feita por escrito, com anteceden- 

cia  minima  de 08 (oito) dias para as sessSes ording 
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rias, e de 24 (vinte e quatro) horas para as sess6es 

extraordinSrias. 

§ 2Q - As decisees do Conselho sereo tomadas com a presença 

da maioria absoluta de seus membros, tendo o  Pros!  - 

dente o voto de qualidade. 

§ 3Q - 0 Conselho poderS solicitar a colaboraggo de servido 

res do Poder Executivo para assessoramento em suas 

reuniiies, podendo constituir uma Secretaria Executi-

va. 

§ 4Q - Para o seu pleno funcionamento, o Conselho fica  au  '4  
1 

torizado a utilizar os serviços infra-estruturais 
v 

das unidades administrativas do Poder Executivo.  

Art,  9Q Compete ao Conselho Municipal do Bem-Estar Social: 

I - aprovar as diretrizes e normas para a gesto do F 

do Municipal do Bem-Estar Social; 

II - aprovaros programas anuais e plurianuais de aplicaggo 

dos recursos do Fundo nas Áreas sociais, tais como 

de habitaçgo, saneamento Ipsico e promoggo humana;  

III  - estabelecer limites m4ximos de financiamento, a titu-

lo oneroso ou a fundo perdido, para as modalidades de 

atendimento previstas no  art.  3Q desta Lei; 

IV definir politicas de subsidias na  area  de financiamen 

to habitacional; 

V definir a forma de repasse a terceiros dos recursos 

sob a responsabilidade do Fundo; 

VI - definir as condiçges de retorno dos investimentos; 

VII - definir os criterios e as formas para a transferencia 

dos imOveis vinculados ao Fundo, aos beneficiSrios 

dos programas habitacionais; 

/ 
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VIII- definir normas para gesto do patrimanio vinculado ao 

Fundo; 

IX - acompanhar e fiscalizar a aplicaggo dos recursos do 

Fundo, solicitando, se necessario, o auxilio do Orgeo 

• 

de finanças do Executivo; 

X - acompanhar a execuggodos programas sociais, tais como 

de habitaggo, de saneamento besico e de promoggo huma 

na, cabendo-lhe inclusive suspender o desembolso de 

recursos caso sejam constatadas irregulariadades na a 

plicaggo; 

XI - dirimir dívidas quanto 1 aplicaggo das normas regula-

mentares relativas ao Fundo, nas materias de sua com-

petencia; 

XII - propor medidas de aprimoramento do desempenho do Fun-

do, bem como outras formas de atuaçgo visando 1 conse 

cuggo dos objetivos dos programas sociais, e 

XIII- elaborar o seu regimento interno.  

Art.  10 - 0 Fundo de que trata a presente Lei tare vigencia ilimitada.  

Art.  11 - Se necessgrio, fica o Poder Executivo autorizado a abrir 

Credito Adicional Especial para recurso contgbil das despe- 

sas decorrentes da presente Lei.  

Art.  12 - A presente Lei serg regulamentada por Decreto do Executivo, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua publicacgo.  

Art.  13 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicaggo, revoga 

das as disposig3es em contrgrio. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Gois, 

aos (29) vinte e nove dias do  ms  de setembro do ano de hum mil e no- 

vecentos e noventa e trgs (1993). 
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Piefaito Municipal 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

