
ES丁ADO DO PARA

PREFE!TURA MUNICIPAL DE DOM EしiSEU

CNPJ: 22,953,681IOOOl -45

GABINETE DO PREFE!TO

LEI MUNICIPAL NO 512, DE 27 DE ABR賞L DE 2022

DOM EL書SEU

DISP6E SOBRE A INSTITUICAO DO

FUNDO MUNICⅢAL DO

TRABALHO, CRIA O CONSELHO

MUNICIPAL D O TRABALH O ,

EMI.REGO E RENDA, E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM ELISEU, ESTADO DOPARA GERSⅡ」ON SILVA

DA GAMA, faz saber que a C急mara Municipal de Vereadores de Dom Hliseu, eStado do

Parま, aPrOVOu e eu SanCiono e promuIgo, nOS termOS da Lei Organica Municipal, a Seguinte

Lei:

CAPITULO I

DO FUNDO DO TRABALHO

Art. 1O - Fica instituido o Fundo do Trabalho do Municipio de Dom Eliseu, Para atendimento ao

dispositivo no artigo 12 da Lei 13.667 de 17 de maio de 2018, instrumento de natureza contabil,

COm a fina重idade de destinar recursos para execu9奮O das a96es e servi90S, bem como atendimento

e apoio t6cnico e financeiro a politica municipal de trabalho, emPregO e renda, em reglme de

financiamento compartilhado, nO ambito do Sistema Nacional de Emprego (Sm肥), nOS termOS

da referida Lei e legisla9aO COmPlementar vigente.

§ 1O Sem prg恒zo de sua natureza cont紺l o Fundo do Trabalho do municipio de Dom Eliseu,

tamb6m serまinstrumento de gest急o or9amentdria e financeira em que devem ser alocadas as

receitas e executadas as despesas afetas a politica municipal de trabalho emprego e renda.

§ 2O O Fundo do Trabalho do Municipio de Dom Eliseu, Sera Vinculado ao 6rgfo responsivel

Pela execu9あda politica municipal de trabalho, emPregO e renda e dever各assegurar o

financiamento e as transfer台ncias autom各ticas de recursos no ambito do Sistema, Sendo orientado

e controlado pelo Conselho do Trabalho, Emprego e Renda do Municipio de Dom Eliseu -

CMTER, COm O aPOio t6cnico e administrativo do 6rg肴o respons各vel pela execu9為O da politica

municipal de trabalho, emPregO e renda.

CAP王TULO H

DOS RECURSOS DO FUNDO M[UNICIPAL DO TRABALHO
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Art. 2O - Constituem recursos do Fundo do Trabalho do Municipio de Dom Eliseu:

I.　Dota9為O eSPeC綿ca consignada anualmente no or9amentO municipal destinada ao Fundo

Municipal do Trabalho;

II.　Os recursos provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), COnforme artigo =,

da Lei 13.667/2018;

IⅡ. Os cr6ditos suplementares, eSPeCiais e extraordin誼os que lhe forem destinados;

rV. Os saldos de aplica96es financeiras dos recursos alocados no Fundo;

V. O saldo financeiro apurado ao final de cada exercICIO;

VI. Repasses provenientes de convenios com orgaos estaduais e entidades financeiras

nacionais e estrangelraS;

Ⅵ工・ Repasses financeiros provenientes de convenios e afins, fimados com orgaos e entidades

Pfblicas ou privadas, naCionais ou estrangeiras, bem como as transferchcias automaticas

fundo a fundo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - (FAT), nOS temOS da Lei

13.667/2018;

VⅢ・ Receitas provenientes da alienac奮o de bens m6veis e im6veis do Municipio de Dom Eliseu,

Patrimoniados ao orgao municipal responsivel pela Politica Municipal do Trabalho,

Emprego e Renda;

IX. Doa96es, auXilios, COntribui96es e legados que venham a ser destinados;

X. Produto da arrecadac奮o de multas provenientes de senten9aS judiciais, juros de mora e

amortiza9肴O COnforme destina9為O Pr6pria;

XI・ Recursos retidos em institui96es financeiras, Sem destina9aO Pr6pria ou repasse;

XII. Outros recursos que lhe forem destinados.

§ 1O. Os recursos financeiros destinados ao Fundo do Trabalho do Municipio de Dom Eliseu,

SeraO depositados’Obrigatoriamente, em COnta eSPeCial de titularidade do fundo, mantida em

agencia de estabelecimento bancdrio oficial e movimentados pelo 6rg為o responsivel pela Politica

Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, COm a devida fiscaliza辞O do CMTER;

§ 2O. Os recursos de responsabilidade do Municipio de Dom Eliseu, destinados ao Fundo

Municipal do Trabalho’Ser肴O rePaSSados automaticamente, a medida que forem sendo

COnStituidas as receitas e ser肴o depositados obrig証oriamente em conta especial a ser mantida em

ag6ncia de estabelecimento bancario oficial federal.
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§ 30. O saldo financeiro do Fundo do Trabalho do Municipio de Dom Eliseu, aPurado atrav6s do

balan9O anual geral, Sera tranSferido automaticamente a conta deste fundo para utiliza9aO nO

exercicio seguinte.

§ 4O. O or9amentO do Fundo do Trabalho do Municipio de Dom Eliseu integrar各o Or9amentO

Geral do Municipio, na eSfera da seguridade social, em unidade or9amentdria pr6pria do fundo,

nos termos da legisla9肴O Vigente.

CAPITULO IⅡ

DA APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO

Art. 3O - Os recursos do Fundo Municipal do Trabalho ser肴o aplicados atendendo annalidade a

que se destina em:

I・　Financiamento do Sistema Nacional de Emprego - SINE, Organiza9急O, implementa9aO,

manuten9肴O, mOdemiza辞o e gestao da rede de atendimento do SINE no Municipio de

Dom Eliseu;

II・ Financiamento total ou parcial de programas, PrQjetos, a96es e atividades previstos no

Plano Municipal de A96es e Servi90S, Pactuados no ambito do SINE;

Ⅲ・ Fomento ao trabalho, emPregO e renda, POr meio das a96es previstas no artigo 9O da Lei

13.667/2018, e, nOS termOS do artigo 8O, Sem Prejuizo de outras que lhes sqam atribuidas

Pelo CODEFAT;

IV. Pagamento das despesas com o funcionamento do respectivo Conselho Municipal do

Trabalho, Emprego e Renda, enVOIvendo custeio, manuten確O e PagamentO das despesas

COneXaS aOS Objetivos do Fundo, eXCetO aS de pessoal;

V. Pagamento pela presta9肴O de servi9OS aS entidades conveniadas, P同licas ou privadas, Para

a execu9肴O de programas espec綿cos na area do tral)alho;

VI. Pagamento de subsidios a pessoa fisica beneficiaria de programa ou prQieto da politica

P調lica de trabalho, emPregO e renda;

VⅡ・ Aquisi9肴O de material permanente e de consumo e de outros insumos e serv19OS neCeSSarios

ao desenvoIvimento dos programas e prQi etos;

VⅢ・ Constru9fb, reforma, amPlia辞O, aquisi確O, Ou loca辞O de im6veis para a presta9肴O de

Servi9OS de atendimento ao trabalhador;
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IX. DesenvoIvimento e aperfei9OamentO dos instrumentos de gestao, Plangivento,

administra辞O e COntrOle das a96es e serv19OS nO ambito da politica municipal de trabalho,

emprego e renda;

X. Custeio, manuten辞O e pagamentO das despesas conexas aos objetivos do Fundo Municipal,

no desenvoIvimento de a96es, Serv19OS e PrOgramaS afetos ao SINE;

XI. Financiamento de a96es, PrOgramaS e Pr〔かetos previstos no Plano Municipal de a96es e

Servi9OS da drea trabalho.

Par縫rafo Unico - A aplica9あdos recursos do Fundo Municipal do Trabalho dependera de

PreVla aPrOVa9fo do respectivo Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda respeitada a

Sua destina9肴O a COnSeCu9奮O das finalidades estabelecidas nos incisos deste artigo・

CAPITULO IV

DA ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO DO MUNICfpIO

DE DOM ELISEU

Art. 4O -O Fundo Municipal do Trabalho sera administrado pelo 6rg為o responsavel pela execu確O

da Politica Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, SOb a fiscaliza9肴O do Conselho Municipal

do Trabalho’Emprego e Renda - CMTER’Cal’endo ao seu Secretario Municipal de

Administra鋳o a ordena辞O de despesas, COm COmPet6ncia para‥

I・　Efedar os pagamentos e transferencias dos recursos, atrav6s da emiss肴o;

II.　o de empenhos’guia de recolhimentos, Ordens de pagamento;

IⅡ・ Submeter a aprecia9肴O do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda - CMTER

SuaS COntaS e relat6rios de gestao que comprovem a execu確O das a96es;

IV. Estimular a efetiva9fo das receitas a que se refere o artigo 20 desta Lei.

Par勾ra書b Unico - E permitida, POr mOtivo de ausencia ou impedimento, a delega9わdas

atribui96es previstas nos incisos deste artigo.

Art. 50- O 6rg肴o Municipal responsivel pela execu9肴O das a96es e servi9OS da politica de

trabalho, emPregO e renda, PreStara COntaS anualmente ao Conselho Municipal do Trabalho,

Emprego e Renda - CMTER, Sem Prg直zo da demonstracao da execu亨肴O das a96es ao Conselho

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.

§ lO Sem prg河izo do acompanhamento, COntrOle e fiscaliza辞O a Serem eXerCidos pelo Conselho,

Cabe ao 6rg肴o respons各vel pela administracねdo Fundo Municipal do Trabalho acompanhar a
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conformidade da aplica9aO dos recursos transfendos automaticamente a esfera municipal,

podendo requisitar informa96es referentes a aplica9急O dos recursos transferidos’Para fins de

analise e acompanhamento de sua utiliza9肴O;

§ 20 A contabilidade do fundo deve ser realizada com a identifica辞o individualizada dos recursos

na escritura9肴O das contas ptblicas;

§ 30 A foma de comprova9為O da devida execu9わdos recursos transfendos pelo sistema fundo

a fundo podera utilizar sistemas informatizados, Sendo que seu formato e metodoIogia dever為o

Ser eStabelecidos em regulamento;

§ 4O As esferas de govemo que receberem os recursos transferidos, Cabe a responsal)ilidade pela

correta utiliza確o dos recursos de seu fundo do trabalho, bem como pelo controle e pelo

acompanhamento dos programas, dos prQ]etOS, dos beneficios, das a96es e dos serv19OS

vinculados ao Sistema言ndependentemente de a96es do 6rgao repassador dos recursos e pela

declara9肴O anual ao ente responsavel pela transfer6ncia automatica, COnforme estabelecido no

Par細rafo anteri or.

CAPITULO V

DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CMTER

Art. 6O - Fica instituido o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda do Municipio de

Dom Eliseu - CMTERつVinculado ao 6rgao responsivel pela execu9aO da politica municipal de

trabalho, emPregO e renda, COmPOStO Pelo representante de trabalhadores, emPregadores e

govemo, de forma paritaria e observada a regulamenta9肴O do CODEFAT.

Art. 7O - Compete ao Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, gerir o Fundo

Municipal do Trabalho e exercer as seguintes atribui96es:

I・　Deliberar e definir acerca da Politica Municipal de Trabalho, Emprego e Renda em

COnSOnanCia com a Politica Estadual e Nacional de Trabalho, Emprego e Renda;

Ⅱ・ Apreciar e aprovar o plano de a96es e servi9OS do SINE, na forma estabelecida pelo FAT,

bem como a proposta or9amentaria da politica pthlica de Trabalho, Emprego e Renda, e

SuaS altera96es’a Ser enCaminhada pelo 6rgわda Administra9肴O Publica Municipal

responsivel pela coordena9aO da Politica Municipal de Trabalho, Emprego e Renda;
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ⅡI. Acompanhar, COntrOlar e fiscalizar a execu辞O da Politica Municipal de Trabalho’Emprego

e Renda, COnforme normas e regulamentos estabelecidos pelo FAT e pela SPPE, 6rgfb do

Minist6rio da Economia que coordena o Sistema Nacional de Emprego - SINE;

IV. Orientar e controlar o respectivo Fundo Municipal do Trあalho言ncluindo sua gestfo

patrimonial, enVOIvendo a recupera9訊o de cr6ditos e a aliena9奮O de bens e direitos;

V. Aprovar seu Regimento Intemo, Observando-Se OS Crit6rios da Resolu9aO NO 827/2019 -

CODEFAT que廿ata do funcionamento dos conselhos;

VI. Exercer a fiscaliza辞o dos recursos financeiros destinados ao S珊, depositados em conta

especial de ti山aridade do Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda;

VⅡ・ Apreciar e aprovar relat6rio de gest奮o anual que comprove a execu確o das a96es relativa a

utiliza9あdos recursos federais e estaduais repassados para o Fundo Municipal do

Trabalho;

ⅥII・ Aprovar a presta辞o de contas anual do Fundo Municipal do Trabalho do Municipio de

Dom Eliseu;

IX. Decidir sobre sua propna organiza辞o, elaborando seu regimento interno;

X. Baixar nomas complementares necessdrias a gestfb do Fundo Municipal do Trabalho do

Municipio de Dom Eliseu;

XI. Deliberar sobre outros assuntos de interesse do Fundo Municipal do Municipio de Dom

Eliseu.

DISPOSICOES FINAIS

Art. 8O - Fica autorizada a abertura de um prlmelrO Cr6dito adicional especial neste ano de 2022,

at6 que haja seu regular planejamento, COm Cr6ditos orcament誼os prevIOS, POdendo-Se ef加ar

a abertura de cr6ditos adicionais suplementares e/ou especlalS, na foma da legislacao, Para a

realiza辞o de suas despesas.
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Art. 90 - O poder Executivo Municipal regulamentara esta Lei no prazo de ate 90 (noventa) dias

a contar de sua publicac肴o.

Art. 100 Esta Lei entra em vlgOr na data de sua publica9款o

Gabinete do Prefeito de Dom Eliseu, Estado do Para, 27 de ab正de 2022.

O MUNICPAL

AV JusceIino Kubitschek de Oiivei「a, nO O2) Cent「O’Dom EiiseulPA - CEP: 68.633-000 - gabinete@dome-iseu.pa.gov.br


