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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA 

Gabinete do Prefeito 

AGUA CLARA· MS 

§ 2º Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições

financeiras oficiais em conta especial sob a denominação - Fundo Municipal de 

Assistência Social (FMAS). 

§ 3º O saldo financeiro do exercício apurado em balanço, será utilizado em

exercício subsequente e incorporado ao orçamento do FMAS. 

Art. 3º. O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 

responsável pela Política de Assistência Social, sob orientação e controle do Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS). 

§ 1º A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social

(FMAS), deverá ser aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e 

constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 

§ 2º O orçamento do FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal

de Assistência Social. 

Art. 42. Os recursos do FMAS poderão ser aplicados em: 

1. Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de

Assistência Social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, ou por 

órgão conveniado; 

li. Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de

direito público e privado para execução da Política de Assistência Social; 

Ili. Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos 

necessários ao desenvolvimento de programas; 

IV. Construção, reformas, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para

execução da Política de Assistência Social; 

V. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão,

planejamento, administração e controle das ações de Assistência Social; 

VI. Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de

recursos humanos na área da Assistência Social; 

VII. Pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso 1

do Artigo 15 da Lei Orgânica da Assistência Social e regulamentação municipal; 

VIII. Pagamento de recursos humanos na área da assistência social.

Art. Sº O repasse de recurso para as entidades e organizações de 

assistência social, devidamente registradas no CMAS, será efetivado por intermédio do 

FMAS, de acordo com demais critérios estabelecidos pelo próprio Conselho. 

Parágrafo único. As transferências de recursos para organizações 

governamentais e não governamentais de Assistência Social se processarão mediante 

convênios, contratos, acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente 

sobre a matéria e em conformidade com os programas, projetos, serviços e benefícios 

aprovados pelo CMAS. 
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