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PROJETO DE LEI 112 070/97
Dispiie sobre a criagao do Conselho Municipal de Assisfencia Social e dA outras'
providencias.
0 Prefeito Municipal de Sao Jos; do Piaui, no uso

de

suas atribuig3es legais, faz saber que a Camara Municipal aprova'
e eu sanciono a seguinte lei.
CAPITULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 12 Fica criado o Conselho Municipal de Assistencia
Social CMAS, Orgao deliberativo, de caré.ter permanente e ambit°
municipal.
Art. 2g Respeitadas as competencias exclusivas do leis
lativo municipal2 compete ao Conselho Municipal de Assiste'ncia
Social:
I - definir as prioridades da política de Assistencia '
Social;
II - estabelecer as diretrises a serem observadas na 61
elaboragao do plano municipal de Assist'encia;
III - aprovar a política Municipal de Assistencia Social;
IV - atuar na formulagao de estratégias e controle de '
execugao da politica de assistencia social;
V - aprovar criterios para a programagao e para a execugao financeira e orgpmentéxia do Fundo Municipal de Assistencia
Social e fiscalizar a movimentagao e aplicagao dos recursos.
VI - acompanhar a execugao financeira e orgament4ria do
Fundo Municipal de Assist'4noia Social e fiscalizar a movimentagao
e aplicagao dos recursos;
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VII - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de
•
assistencia social prestados a populaglp pelos orgaos, entida-'
des pliblicas e privadas no municipio;
VIII
definir crit;rios de qualidade para o funciona
mento dos serviços de assistencia social ptIblicos e privados no
ambito municipal;
IX - aprovar criterios para celebragao de contratos
ou convenios entre o setor pilblico e as entidades privadas que
prestam serviços de assistencia social no ambit° municipal;
X - apreciar previamente os contratos e convenios referidos no inciso antetior;
XI - elaborar e aprovar seu reLimento interno;
XII - zelar pela efetivag7,o do sistema descentralizado e participativo de assistencia social;
XIII * convocar ordinariamente a cada 2 (dois) anos '

ou extraordinariamente por maioria absoluta de seus membros a
Confer;ncia Municipal de Assist-encia Social, que terá

4 atribui

gao de avaliar situação da assisfe'ncia social e propor diretri*

zes para o aperfeiçoamento do sistemat
XIV * acompanhar e avaliar a gestic) dos recursos, bem
como ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos
aprovados;

•

XV * aprovar criterios de concessão e valor dos bene*
fícios eventuais,
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BAPfTULO II
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

SEW
DA COMPOSIÇÃO
Art.

32 . 0

UMAS terá a seguinte composigao

(redação exemplificativa)
I Do Governo Municipal:
a) representante(s) da Secretaria de Assistencia Social ou Organ equivalente;
b) representante do Orgao de educagao;
c)representantes) do órgio de satIde;
d)representante(s) do órgio de habitaçao;
e)representante(s) do órgio de trabalho;
f)representante(s) do Organ de finanças;
representantes das outras esferas de Governo (Unlin
e Estado).
II - Representante(s) dos prestadores de serviço

da

;.rea0
representante de creches;
representante(s) de escolas especializadas;
representante(s) de albergues ou asilos;
d) representante(s) de instituig6es de atendimento a
crianças e adolecentee.
III - Representantes dos Profissionais da Irea:
a) representante(s) dos assistentes sociais;

b) representantes) dos sociólogos;
c)representante(s) dos ?Bioko/Los*
IV Representante(s) dos Usutirios:
a) representante(s) de entidades ou associaçiies comuni
t4rias;

ESTADO DO PIAUI

Prefeitura Municipal de SCE° José do Piaui
Avenida Central, 309 - CGC 06.553.838/0001-99
CEP 64.625-000 — Sao José do Piaui - PI

C) representante(s) de sindicatos e entidades de trabalhadores;

d) representante(s) de associag3es de pessoas portado
ras de deficiencia;
e)representante(s) de associag3ea da criança e
do
adolecente;
f)representante(s) de associagOes de idosos.
'5 19 Cada titular do CMAS terá um suplente oriundo da
mesma categoria representativa.
§ 29 Somente ser admitida a participagio no CMAS de
entidades juridicamente constituídas e en regular funcionamento

g 32 A soma dos representantes que tratam os incisos'
II, III e IV do presente artigo no será inferior a metade do
total de membros do CMAS.
Art. 42 Os membros efetivos e suplentes do CMAS serio
nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicagio:
I - da autoridade estadual ou federal quando se tra-'

tar das respectivas representag5es;
II do tinico representante legal das entidades dos'
demais casos.
§. 12 Os representantes do Governo Municipal serio

de

livre escolha do Prefeito.
Art, 52 A atividade dos membros do CMAS serio regida'
pela disposiçOes seguintes:
I .6 0 esercicio da função de Conselheiro considera-

do serviço plIblico relevante e no sera'. remunerado;
II - os Conselheiros serio escluidos do CMAS e substi
tuidos pelos respectivos suplentes em Cast) de faltas injustifi.
cadas a 3 reuniges consecutivas ou 5 reuniges alternadas;

III 0. os membros do CMAs poderio ser substituidos mediante solicitagio da entidade ou autoridade responsivel apre-'
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IV - cada membro do CMAS terá direito a um Ilnico voto
da sessao pleniria;
V . As decis3es do CMAS serio consubstanciadas em re.
solug3es*
SWAO II
DO FUNCIONAMENTO
Art* 62 0 CMAS terá seu funcionamento regido por regi
mento interno prOprio e obedecendo as seguintes normas:

I - p1en4rio como 4rgão de deleberação m4xima;
II . as sess3es plenirias serio realizadas ordinariamente a cada ales e extraordinariamente quando convocadas pele
presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros„
Art. 7Q A Secretaria Municipal de Assistencia Social'
ou equivalente prestari o apoio administrativo necessirio

ao

funcionamento do CMAS*
o
Art* 82 - Para melhor desempenho de suas funçOes
CMAS poder& recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguin.
tea criterios:
consideram-se colaboradores do CMAS as institui-,'
I
gges formadoras de recursos humanos para a assitencia social ,
as entidades representativas de proficionais e uswirios dos ser
viços de assist;ncia social sem embargo de sua condição de memo.
bro;
II - poderão ser convidadas pessoas ou instituigiies '
not6ria especialização para assessorar o CMAS em assunto especi
fico;
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Art. 92 Todas as sesso-es do CMAS serio pliblicas e pre
cedidas de ampla divulgagao.
Paragrafo gnico. As resoluvles do CMAS, bem como os
temas tratados em plenário, de diretoria e comiss;5es, serio ob..
jeto de ampla e sistemática divulgação.

Art. 102

0

CMAS elaborara seu regimento interno

no

prazo de 60 (sessenta) dias apes a promulgagao da lei.

Art. 112 A Secretaria Municipal que tem por competen,.
cia as atribuiç6es objeto da presente lei passara a chamar-se

Secretaria Municipal da Assisfencia Social.
Art, 122 Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir
credito especial no valor de R$500,00 para promover as despesas
com a instalagao do Conselho Municipal de Assist;ncia

Art. 132 Esta lei entratEt en vigor na data de sua pu—
blicagao, revogadas as dispdsigOes em contrario.
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