
Prefeitura Municipal de Aliamira 
ESTADO DO PARA 

LEI N2 519/93 	 DE 11 NOVEMBRO DE 1.993. 

DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI N 2  484/93 DE 
23.04.93 2  COM OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito de Altarnira (PÁ), faço saber que a Câmara Mu 
nicipal decretará e eu sancionarei a seguinte Lei: 

Art. 19 - Á Lei Municipal n2 484/93, de  23.04.93 9 passa a 
vigorar cora a seguinte redação: 

"Titulo 1 

DÁS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12 - Fica constituído o Conselho Municipal do Bem-
Estar Social, com caráter deliberativo e cora a finalidade de asse 
gurar a participação da comunidade na elaboração e implementação 
de programas da &rea social, tais como de habitação, de saneamento 
básico, de promoção humana e outros, além de gerir o Fundo Munici 
pai do Bem-Estar Social, a que se refere o art. 22 da presente Lei. 

Art. 2 - Fica criado o Fundo Mu aicipal do Bem-Estar So 
cial destinado a propiciar apoio e suporte financeiro à implementa 
çao de programas da área social, tais como de habitação, de sanea-
mento básico e de promoção humana voltadas a população de baixa rai 
da. 

Art. 32 - Os recursos do Fundo, em consonncia com as di 
retrizes e normas do Conselho Municipal do Bem-Estar Social, serao 
aplicados em: 

1 	- construção de moradias; 
II - produção de lotes urbanizados; 
III - urbanização de favelas; 
IV - aquisição de material de construção; 
V 	- melhoria de unidades habitacionais; 
VI - construção e reforma de equipamentos sociais,vinculados a 

projetos habitacionais, de saneamento básico e de promo 
ço humana; 

ViÏ - regularização fundiária; 
VIII - serviços de assistência técnica e jurídica para implemen-

tação de programas habitacionais, de saneamento básico e 
promoção humana; 

IX - serviços de apoio a organização comunitaria em programas 
habitacionais, de saneamento básico e de promoção humana; 
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X 	- complementaço de infra-estrutura em loteamentos deficien 
tes destes serviços com a finalidade de regulariza-los; 

XI - revitalizaço de a'xeas degradadas para uso habitacional; 
XII - açes em cortiços e habitaçes coletivas de aluguel; 
XIII - projetos experimentais de aprimoramento de tecnologia na 

rea habitacional e de saneamento básico; 
XIV - quaisquer açes de interesse social aprovadas pelo Conse 

lho. 

Art. 42 - Constituirão Receitas do Fundo: 

1 	- dotaçes orçamentárias próprias; 
II - recebimento de prestaçes decorrentes de financiamentos 

de programas habitacionais; 
III - doaçes auxílios e contribuiçes de terceiros; 
IV - recursos financeiros oriundos do Governo Federal e de ou 

tros órgãos piíblicos, recebidos diretamente ou por meio 
de convnios; 

V 	- recursos financeiros oriundos de organismos internacionais 
de cooperação, recebidos diretamente ou por meio de conv 
fios; 

VI - aportes de capital decorrentes da realização de operaç6es 
de crédito em instituiçes financeiras oficiais, se pre 
vianiente autorizadas em lei específica; 

VII - rendas provenientes da aplicação de seus recursos no m.er 
cado de capitais; 

- produtos de arrecadação de taxas e de multas ligadas a li 
cenciamento de atividades e infraçes às normas urbanisti 
cas em geral, ediljcias e postu.rais, e outras aç6es tri-
butveis ou penalizáveis que guardem relação com o desen-
volvimento urbano em. geral; 

- outras receitas provenientes de fontes aqui no explicita 
das, a exceção de impostos. 

§ l - As receitas descritas neste artigo serão deposita-
das obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em a 
gncia do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. 

§ 2 - Obedecida a legislação em vigor, quando no esti-
verem sendo utilizados nas finalidades próprias, os recursos do 
Fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais, de acordo com 
a posição das disponibilidades financeiras aprovadas pelo Conselho 
Municipal do Bem-Estar Social, objetivando o aumento das receitas-
do Fundo, cujos resultados a ele reverterão. 

§ 32 - Os recursos destinados com prioridade a projetos 
que se vinculem a programas integrados de habitaçao,saneamento ba 
sico e promoção humana, bem como os que tenham como proponentes or 
ganizaçes comunitrias, associaçes de moradores e cooperativas - 
habitacionais cadastradas junto ao Conselho Municipal do Bem-Estar 
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Art. 52 - O Fundo de que trata a presente Lei ficara vin 
culado a Secretaria Municipal de Finanças. 

Art. 62 - São atribuiçes da Secretaria Municipal de Fi 
nanças: 

1 	- administrar o Fundo de que trata a presente Lei e propor 
políticas de aplicação de seus recursos; 

II 	- submeter ao Conselho Municipal do Bem-Estar Social o pla 
no de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com os 
programas sociais municipais, tais como de habitação, sa 
neamento básico, promoção humana e outros, bem como com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e de acordo com as políti 
cas delineadas pelo Governo Federal, no caso de utiliza-
ção de recursos do orçamento da União; 

III - sumeter ao Conselho Municipal do Bem-Estar Social as de 
monstraçes mensais de receita e despesa do Fundo; 

IV 	- submeter ao Conselho os critérios de seleção de famílias 
r ã serem beneficiadas com os programas de habitação e, a 
cada projeto, a relação das famílias selecionadas, bem co 
mo o valor das prestaçes a serem pagas pelos beneficia-
rios; 

V 	- submeter ao Conselho os pleitos a serem encaminhados ao 
Governo Federal que utilizarem recursos do Fundo como con 
trapartida; 

VI 	- encaminhar à contabilidade geral do Município as demons 
traçes mencionadas no inciso III deste artigo; 

VII - submeter ao Conselho as normas para gestão do património 
resultante dos investimentos com recursos do Fundo e cri-
trios para a transferência definitiva de imveis; 

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo; 
IX 	- firmar convnios e contratos, inclusive de empréstimos, -  

juntamente com o Governo do Município, referentes a recur 
soa que serão administrados pelo Fundo. 

Art. 72 - O Conselho Municipal do Bem-Estar Social ser 
constituído de 8 (oito) membros, tendo como membros natos os repre 
entantes: 
1 	- do Poder Executivo; 
II 	- do Poder Legislativo; 
II - de Organizaçes Comunitárias; 
V 	- de Organizaç6es Religiosas; 
V 	- de Sindicatos de Trabalhadores; 
VI 	- de Entidades Patronais. 

§ 12 - A designação dos membros do Conselho será 	feita 
por to do Poder Executivo. 

§ 22 - A presidência do Conselho será exercida por repre-
sentante do Poder Executivo. 

§ 32 - A indicação dos membros natos do Conselho será fei 
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ta pelas organizaç6es ou entidades a que pertençam. 

§ 42 - O niniero de representantes do poder piblico no po 
dera ser superior a representação da sociedade civil. 

§ 52 - Nenhum representante da sociedade civil pode ser 
vinculado ao setor piblico, mesmo que aposentado. 

§ 69 - Nenhum dos membros do Conselho pode ser parente em 
primeiro grau do Prefeito. 

§ 79 - O mandato dos membros do Conselho será de dois 
anos, permitida a recondução. 

§ 82 - O mandato dos membros do Conselho será exercido 
gratuitamente, ficando expressamente vedada a concessão de qualquer 
tipo de remuneração, vantagem ou beneficio de natureza pecuniária. 

§ 92 - Perderá o mandato e terá vedada a recondução o con 
selheiro que, no exercício da titularidade, faltar a 3 (três) reu 
nies consecutivas ou a 6 (seis) alternadas, a menos que apresente 
justificação por escrito, aprovada eia plenário do Conselho, sem sua 
presença, cabendo à entidade ou órgo representado a indicação de 
outros nomes para designação pelo Executivo. 

Art. 82 - O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez 
por nis e, extraordinariamente, na forma que dispuser o regimento-
interno. 

§ l - A convocação será feita por escrito, com antecedn 
cia mCnima de 6 (seis) dias para as sesses ordinárias, e 24 (vinte 
e quatro) horas para as sess6es extraordinárias. 

§ 2 - As decis6es do Conselho serão tomadas com a presen 
ça de, no mínimo, 5 (cinco) de seus membros, tendo o Presidente 	o 
voto de qualidade. 

§ 39 - O Conselho poderá solicitar a colaboração de servi 
dores do Poder Executivo para assessoramento em suas reunies, p0 

dendo constituir uma Secretaria Executiva. 

§ 49 - Para o seu pleno funcionamento, o Conselho fica au 
torizado a utilizar os serviços infra-estruturais das unidades adini 

rativas do Poder Executivo. 

Art. 99 - Compete ao Conselho Municipal do Bem-Estar so- 

- aprovar as diretrizes e normas para a gesto do Fundo Mu 
nicipal do Bem-Estar Social e fiscalizar seu cumprimento. 

- aprovar os programas anuais e plurianuais de aplicação 
dos recursos do Fundo nas areas sociais, tais como de ha 
bitaço, de saneamento básico e promoção humana; 

- estabelecer limites máximos de financiamento, a título 
oneroso ou a fundo perdido, para as modalidades de atendi 
mento previstas no artigo 32 desta Lei; 

III 
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- definir política de subsídios na area de financiamento ha 
bitac ional; 

- definir a forma de repasse a terceiros dos recursos sob a 
responsabilidade do Fundo; 

- definir as condiçes de retorno dos investimentos e,conse 
quentemente, as prestaçes a serem pagas pelos beneficia': 
rios dos programasde habitação; 

- definir os critérios e as formas para a transferência dos 
imveis vinculados ao Fundo, tanto dos equipamentos soei 
ais às instituiçes responsáveis por seu funcionamento,co 
mo das babitaç6es aos beneficiários dos programas habita 
cionais; 

- definir normas para a gestão do património vinculado ao 
Fundo; 

- acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo 
solicitando, se necessário, o auxílio do (5rgo de Finan-
ças do Executivo; 

- acompanhar a execuçao dos programas sociais, tais como de 
habitação, de saneamento básico e de promoção humana, ca 
bend.o-lhe, inclusive, suspender o desembolso de recursos 
caso sejam constatadas irregularidades na aplicação; 

- dirimir duvidas quanto à aplicação de normas regulamenta- 
res relativas ao Fundo, nas matérias de sua competência; 

- propor medidas de aprimoramento do desempenho do Fundo, 
bem como outras formas de atuação visando à consecução 
dos objetivos dos programas sociais; 

- supervisionar a execução física e financeira dos conv-
nios firmados com utilização de recursos do Fundo, defi - 
nindo as providências a serem adotadas pelo Executivo nos 
casos de infração constatada; 

- analisar e selecionar para atendimento as demandas locais; 
- analisar e aprovar os pleitos a serem encaminhados ao Go 
verno Federal pela Prefeitura Municipal, que envolvam a 
utilização de recursos do Fundo; 

- analisar e aprovar os critérios para seleção das famílias 
a serem beneficiadas com programas de habitação e, a cada 
projeto, a relação das selecionadas; 

- aprovar os critérios para transferência dos contratos de 
cessão de uso de imveis habitacionais vinculados ao Fun 
do, nos casos de desistência a qualquer título, da fam 
lia beneficiada; 

- elaborar o seu regimento interno. 

Art. 10 - O Fundo de que trata a presente Lei terá vigên-
cia ilimitada. 	 - 

Art. 11 - Para atender ao disposto na presente Lei, fica 
o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial,at 
o limite de OR$-200.000.000,00 (duzentos mi1hes de cruzeiros reais), 
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junto à Secretaria Municipal de Finanças. 

Art. 12 - A presente Lei será regulamentada por Decreto do 
Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua publicação. 

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica 
ço, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Altainira (PA), aos 11  di-
as do 	de Novembro de 1.993. 

r 

Q,Vanderl 




