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LEI N.LEI N.LEI N.LEI N.ºººº    404404404404/201/201/201/2016.6.6.6.    
De 19 de Maio de 2016. 

 
“Dispõe sobre alteração da Lei n.º 
06/1997 do Fundo Municipal de 
Assistência Social - FMAS, e dá 
outras providências”. 

 

O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL  DE NOVO MUNDO, ESTADO DE 
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

 

Art. 1º . Fica incluído o inciso VI ao Art. 8º, da Lei Municipal n.º 
06/1997, de 04 de março de 1997, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 8º - Compete ao Gestor do Fundo Municipal de 

Assistência Social: 
(...) 
VI - Emitir, assinar, endossar, cancelar, baixar, 

sustar/contra-ordenar e requisitar cheques; abrir c ontas de depósitos; 
autorizar cobrança; receber, passar recibo e dar qu itação; solicitar saldos, 
extratos e comprovantes da conta corrente, das apli cações, investimentos e 
operações de crédito; autorizar débito em conta; ef etuar resgates/ aplicações 
financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senha s; efetuar pagamentos, 
transferências, consulta de saldos e extratos por m eio eletrônico; efetuar 
movimentação financeira, pagamentos e transferência s no RPG; consultar 
contas e aplicações de programas repasse recursos f ederais RPG; liberar 
arquivos de pagamento no gerenciador financeiro, em itir comprovante; efetuar 
transferência para mesma titularidade, inclusive em  meio eletrônico, fechar 
operações de derivativos; encerrar contas de depósi to; consultar obrigações 
do débito direto autorizado, receber ordens de paga mento, juntamente com o 
Prefeito Municipal quando for o caso; 

 
Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

Gabinete do Prefeito de Novo Mundo/MT, em 19 de Maio de 2016. 
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