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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
GABINETE DO PREFEITO
-

Santa Maria das Barreiras

Pare

DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

LEI N2 152/95

Cria o Conseiho Municipal de Assistên
cia Social de Santa Maria das Barrei
ras, Estado do Pars, e d outras providncias 1
0 Prefeito Municipal de Santa Maria das Barreiras ,

Estado do Par, no uso de suas atribuiçes legais.
FAO saber que a Cmara Municipal aprovou e eu san ciono e proniulgo a seg.thte lei:
CAPfTULO i
DOS 0BJEIVOS
Art, 12 Pica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, de Santa Maria das Barreiras q Est do do
Par, rgo deliberativo, de cara'ter perinanente e ai mbito nrnrii
cipal.
Art. 22 - Respeitad.s as competncias exciusivas do
Legislativo Municipal, compete ao Conseiho Municipal de Assis
tncia Social:
I definir as prioridades da poLCtica de asistn cia social;
II -. estabelecer as diretrizes a serem obsew9das '
na e1aboraço do Piano Municipal de Assistncia;
III - aprovar a Politica Municipal de Ass1stricia So
cial;
IV - atuar na formu1aço de estratgias e controle
da execuco da poli'tica de assistncia social;
- propor criterios para a programago e p3ra as
execuçes finariceiras e orgamentrias do Fundo Municipal de '
Assistncia Social, e fiscalizar a movimentaçoe a apiicaco
dos recursos;
VI - acompanhar critrios para a programaço epara'
as execuç6es financeiras e oramentárias do Fundo Municipal '
de Ass1stncia Social, e fiscalizar a movimentaço e aplica -
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VII - acornparthar, avaliar e fiscalizar os servicos de
assistncia prestados A populaco pelos 6rgos, entidades pu blicas e privadas no municIpto;
VIII - aprovar critrios de qualidade Para o funciona
mento dos servicos de assistncia social puiblicos e privados
no ^mbito municipal;
IX - aprovar critros Para a celebraco de eontratos
ou eonvnios entre 0 setor piIblico e as entidades privadas que
prestam servicos de assistncia social no 5mbito municipal;
X - apreciar prviarnente os contratos e convnios referidos no inciso anterior;
XI - elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
XII - zelar pela efetivaço do sistema descentralizado e participativo de assistncia social;
XIII - convocar ordirtariamente a cada dois arms, ou
extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a
Confere^ ncia Municipal de Ass:stncia Social, que teré a atri buiço de avaliar a situaço da assistncia social, a propor
dLtretrizes Para o aperfeiçoamento do sistema;
comparihar e avaliar a gesto dos recui'sos, bern
XIV
como Os ganhos socisis e e desempenho dos programas a projetos
aprovados;
XV - aprOvar criter]os de concesso e valor dos beneffcios eventuais 9
CAPfTULO ii
DA ESTRUTTJRA E DO FUNCIONAMENTO
SEçO I
DA COMPOSIçXO
Art.36 0 CMAS ter a seguinte composiço:
I - do Goverrio Municipal:
a) trs ou mais representantes da area vocial, educa
ço, satide, habitaço, trabaiho, finanças ou de outras esferas
de Governo ( Unio e Estado ).
II - representantes dos prestadores de serviço da

-

rea
a) trs ou mais representantes das areas de atendimen
to da infnci, e adolesoncia., escols
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adolescentes,
representantes dos profissionais da
III
) tres ou mais represeritantes de assistentes sociais,,
socilogos ou psicol6gos 0
IV
dos usurios,
a) tres ou mais represer1tantes de sindicatos, enticl5des
de trabaihadores, associaco de portadores de deficineia, aSSO
ciaçes cia criança e do 5dolescente e representantes de assé
c1aço de idosos,
Cada titular do CMAS ter urn suplente, oriundo
§ 12
da mesrna categoria representativa 9
Somente serg adrnitida a participaço no (AS de
§ 22
entdades juridicamente const±tuldas e em regular funcionamen
to.
A soma dos representantes que tratam os incisos
§ 32
II, III, IV do presente artigo no sere
er ' inferior metade do to
tal de membros do C!4AS Q
Os membros efetivos e suplentes do CMAS se
Art, 42
ro nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicaço:
da autoridade estadual ou federal correspondente
I
quanto is respectivas representaçes;
do iinico representante legal das entidades nos de
II
-

-

-

-

-

mais CaSOS.

Pargrafo lriico
Os representantes do Governo Municipal sero de livre escoiha do Prefeito 9
Art, 52
A atividade dos membros do CMAS reger-se- '
pelas dispsiçes seguir4tes:
c exercicie da funço de Conseiheiro 4 considerado
I
serviço piblico relevante, e no sera' rernunerado;
II
os Conseiheiros sero exc1udos do CMAS e substi ,
tuidos pelos respectivos suplentes em caso de faitas injustificadas a trs reunies corsecutivas ou cinco reunies intorca1adas;
os membros do CMAS podero ser suhstit;uidos me
III
diante soliciaço, da eritidade ou autoridade responsvel, apre
sentada ao Prefeito Municipal -,
IV
cada membro do CMAS Sera' direito a urn u5nico voto'
fla sesso plen&ia;
V - R s decisdes do cMAS Serc cons ubst a rcindan em ro
-

-

-

-•

-
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SEçO II
DO FUNCIONAMENTO —
0 CMAS ter seu funcionamento regido por Re —
Art. 62
gimento Inter-no pr6prio e obedecendo as seguirites normass
I — plenrio como 6rgo de deliberaço maxima;
II as sesses plenrias sero realizadas ordinariamen
te a cada mes e extraordinariamente quando convocadas pelo Presiente ou por requerimento da maloria dos seus membros,
A Secretari a Municipal de Assistncia Soial'
Art. 72
ou equivalente prestar o apolo ackiinisti'ativo necessrio ao '
funcionamento do CMAS.
Art. 82 Para meihor desernpenho de suas funç6es o CMAS
poderi recorrer a pessoas e entiddes, mediante os seguintes
critrios
I — considerain-se colaboradoras do CMAS, as institui —
ces formadoras de recur-sos humanos par-a a assistncia social'
e as entidades representativas de profissionais e usurios dos'
serviços de assistncia social sem embargo de sua condiço de
membro;
II — podero ser convidadas pessoas ou instituiçes de'
notcria especializaco pare assessorar o CMAS em assuntos especificos,
Art, 92 — Todas as sesses do CMAS Sro pblices e pre
cedidas de ampla divu1gaço.
Pargrafo iinico - As resoluç6es do cMAS, bern como Os te
mas tratados em plen&io de diretorii e corniss3es, sergo objeto
de ampla e sistemtica divulgaço.
Art. 10 - 0 CMAS elaTjorarg seu Regimento Interno no pra
zo de sessen a dias apo'es p digo aps a promulgaço da present
lei.
Art. 11 A Secretaria Municipal a cuja competncia estejam afetas as atribuiçes objeto da presente lei passard a
chamar-se Secretaria Municipal da Assistncia Social.
Art, 12
FIca o Prefeito Municipal autorizado a abrir'
crdito especial no valor de R$2.000,00 ( dois mil rais ) 0 pa'ra proniover as despesas corn a instalaço do Conseiho Municipal'
de Assitncia Social.
Art, 13 — Esta lei entrar em vigor na data de sua Pu —
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b1icaço, revogadas as disposçes em ccrntrrio

Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, em 26 de dezein
bro de 1995.

JOSE MESSIAS DE ALMEIDA

Prefeito Municipal

