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LEI NO 628, DE 20 DE FEVERE量RO DE 2019

̀Dispde sobre a criapfo do Conselho Municipal
de Assisteneia Social ‑ CMAS, e di outras
ProVidenci as

.

O PREFE重TO DO MUNIC量PIO DE ITAGUARU, Estado de Goias, nO uSO
de suas atribuicdes legais e coustitucionais que lhe s訊o conferidas pela Lei Organica Municipal,

faz sわer que a Augusta C盆mara Municipal aprovou e ele sanciona a presente Lei:

CAPiTULO I
DOS OBJETⅣOS

Art. 1O ‑ Fica criado o Conselho Municipal de Assistencia Social ‑ CMAS,
6rgao de delibera確o colegiada, Pari偽rio, de carater pemanente e de ambito m皿icipal,
vinculado a Secretaria Municipal de Assistencia Socia宣, reSPOnSaVel pela coordenap肴o da Politica

Municipal de Assistencia Social, Cujos membros, nOneados pelo Prefeito, tem mandato de 2
(dois) anos, Pemitida una血ica recondngao por igual periodo.

Art. 20 ‑ Respeitadas as competeneias exclusivas do Legislativo Municipal,
compete ao Conselho Municipal de Assistencia Social‥

I ‑ Aprovar, aCOmPanhar, aValiar e宜scalizar a Politica Municipal de

Assistencia Social, elaborada em conson鉦cia com a Po舶ca Estad脚l de Assistencia Social e a

Politica Nacional de Assistencia Social, na PerSPeCtiva do SUAS ‑ Sistema Unico de Assistencia
Social, e COm aS diretrizes estabelecidas pelas Conferencias de Assistencia Social,
acompanhando a sua execu辞o;

II ‑ Aprovar, aCOmPa血ar, aValiar e fiscalizar o Plano Municipal de

Assistencia Social e acompanhar a sua execu辞O;

HI ‑ Zelar pela implementap訊o do SUAS, buscando suas especificidades e
efetiva participa辞O dos segmentos de representapfb no couselho;
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IV ‑ Nomatizar as ap6es e regu宣ar a prestap脅o de servicos de natureza p同lica

e privada no campo da assistencia social, eXerCendo essas func5es nun relacionanento ativo e
dinamico com os 6ngfbs gestores, reSguardando‑Se aS reSpeCtivas compe俺ncias;

V ‑ Aprovar, aCOmPanhar, avaliar e範scalizar a proposta orcamentaria dos
recursos destinados a todas as ap6es de as§istencia social, tanto OS reCurSOS Pr6prios quanto os

Oriundos da esfera de govemo estadual e/ ou federal, alooados no Fundo Municipal de
Assist台ncia Social;

VI ‑ Acompanhar, avaliar e fiscalizar a ges悔o dos recursos, bem como os
ga血os sociais e o desempe血o dos bene鯖cios

rendas

SerVl臆eOS S6cio‑aSSistenciais, PrOgramaS e

Prqietos aprovados nas Politicas de Assistencia Social Nacional, Estadual e Municipal;
VⅡ ‑ Aprovar o plano de capacitap登o de recursos humanos para a drea de

assist台ncia social, de acordo com as Nomas Operacionals Bdsicas do SUAS (NOB‑SUAS) e de

Recursos Humanos (NOB‑RH/SUAS);
ViII ‑ Inscrever e fiscalizar as entidades e organiza96es de assistencia social

de ambito municipal e propor ao Conselho Nacional de Assistencia Social o caneelamento de
registro das mesmas que inconerem em descunprimento dos p血cipios previstos no art. 4O da
LOAS e em irregularidades na aplicap着o dos recursos que lhes forem repassados pelos poderes

P心blicos;

IX ‑ Acompar血ar o alcance dos res山tados dos pactos estabelecidos com a
rede prestadora de servi9OS da Assistencia Social, Para a PrOte辞O SOCial basica e a prote9肴O

SOCial especial;

Ⅹ ‑ Aprovar o Relat6rio An脚l de Gest訊o;

XI ‑ Elaborar e publicar seu Regimento Intemo, O COI可unto de nomas

administrativas definidas pelo Couselho, COm O Objetivo de orientar o seu funciommento;
XII ‑ Aprovar critchos de partilha de recursos, reSPeitando os parametros
adotados na LOAS e explicitar os indicadores de acompanhamento;
XIⅡ ‑ Aprovar o pleito de ha聞itap都o do municipio;

XIV ‑ Aprovar a Declarap訊o do gestor municipal comprovando a estrutura

Para reCeP9訊o, iden舶ca碑O, enCami血amento, Orientap肴o e acompa血amento do beneficio de

PrestapaO COntinuada/ BPC e beneficios eventunis;
XV ‑ Emitir dec冒arap5o comprovando o funcionamento da sistem各tica de
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monitoramento e avalia9豹de prote辞o sooial basica e prote辞o social especial;

XVI ‑ Emitir declarap訊o comprovando a existencia de estn巾ITa e de t6cnico

de nivel superior respousivel pela Secretaria Executiva, do Couselho Municipal de Assistencia
Socia宣;

ⅩVⅡ ‑ Analisar e emitir parecer conelusivo acerca da regularidade de

aplicapao dos rec町SOS nO釦nbito da Assistencia Social;

XVⅡI ‑ Aprovar o Plano de A辞o e o Demoustrativo Sintetico fisico‑

financeiro anual do govemo federal no sistema SUAS/WEB;
XIX ‑ Aprovar o Plano de Servieos e o Demonstrativo Anual Fisico
Financeiro da Execu9肴O da Reeeita e da Despesa do govemo estadual;

XX ‑ Convocar, num ProCeSSO articu看ado com a Conferencia Estadual e

Nacional, a Conferencia Municipal de Assistencia Social, bem como aprovar as nomas de
funcionamento da mesma e coustituir a comissao organizadora e o respectivo Regimento
血temo;

XXI ‑ Encaminhar as deliberac6es da conferencia aos 6rg寄os competentes e

monitorar seus desdobramentos;

XXII ‑ Aprovar os instnmentos de Infomap肴o e Monitoranento instituidos

Pelo govemo estadual e federal;
XXIⅡ ‑ Propor ap6es que favore9am a interfuce e superem a sobreposi9あde

PrOgramaS, Prqietos, beneficios e serv19OS;

XXrV ‑ Divulgar e promover a defesa dos direitos s6cio‑aSSistenciais; e
XXV ‑ Acionar o Minis侮rio P血blico, COmO instaneia de defesa e garantia de

SuaS PrerrOgativas legais.

CAPITULO II

DA HSTRUTURA H DO FUNCIONAMENTO
SEぐÅ0重
DA COMPOSICÅo

Art. 3O ‑ O CMAS sera composto de O8 (Oito) membros titulares e respectivos
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SuPlentes, aSSegurada a paridade entre os 6ng各os p心blicos e sociedade civil

Art. 4O ‑ O CMAS terかo seguinte composi辞o:

I ‑ Do Govemo Municipal:
a) Representante da Secretaria Munjcipal de Assistencia Social

b) Representante da Secretaria Municipal de Educapao;

C) Representante da Secretaria Municipal de Satde; e
d) Representante da Secretaria Municipal de Finan9aS.
II ‑ Da Sooiedade Civil escolhidos em forum pr6prio, SOb a fiscalizap奮o do

representante do Minist6rio P軸olico:

a) 03 representantes de entidades Prestadoras de Servi9O da Årea de

Assistencia Social, nO ambito municipal; e
b) 01 representante de entidades ou Tral)alhadores da Årea de Assistencia

Social, nO ambito municipal;

§ lO. Cada titular do CMAS ter各um suplente, Oriundo da mesma categoria

representativa, devendo ser observada a paridade entre representantes govemamentais e nao
govemamentai s.
§ 20. Cada membro poderatepresentar somente um 6rgao ou entidade

§

3O. Somente sera admitida a participa9aO nO CMAS de entidades

j uridicame調e coustituidas, e em regular funcionamento.

§ 4O. Quando na sociedade civil houver uma血ica entidade habilitada de una
dada categoria, admitir‑Se尋, PrOvis6ria e excepcionalmente, enqua血O nOVaS entidades suI]am,
que o CMAS preencha as vagas de titular e suplencia com represent狐teS da mesma entidade.

§ 5O. Os representantes da Sociedade Civil, Serfめeleitos em forum pr6prio e/ou

forum心nico, COnVOCado com O5 (Cinco) dias de antecedeneia, SOb a fiscalizap各o do Ministerio

Pdblico.
Art. 5O ‑ Os membros titulares e s叫)1entes do CMAS ser釦o nomeados pelo

Prefeito Municipal, mediante indicapao:
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I ‑ Do representante legal das entidades, quando da sociedade civil; e
II ‑ Do Prefeito ou dos titulares das Pastas respectivas dos 6rg肴os do govemo

mu血cipal.

Art. 6O ‑ A atividade dos membros do CMAS reger‑Se‑a Pelas disposi96es
Seguintes:

I ‑ O exercicio da ft血辞O de conselheiro e considerado serv19O P心blico

relevante, e naO Sera remunemdo;

II ‑ Os membros do CMAS poderao ser substituidos mediante solicitap肴o da
entidade, Ou 6rg着o que representam, aPreSentada ao pr6prio Conselho que encami血ar各os novos
nomes para nomeap蚤o imediata pelo Prefeito Municipal ;

IⅡ ̲ Cada membro tit山ar do CMAS ter各direito a um心nico voto na sess肴o

plen餌a;
IV ‑ As decis6es do CMAS se重釘o consubstanciadas em Resolu96es que serao

Publicadas de acordo com as ptolicap6es oficiais do munlCIPIO;
V ‑ O CMAS ser各presidido por un de seus integrantes, eleito dentre seus
membros titulares, Para O mandato de l (un) ano, Pemitida uma心nica recondu9訊o, POr igual

Periodo; e
Vi ‑ O CMAS buscar各aplicar o princ王pio da altem組cia de comando,
possibilitando que a presideneia do Conselho se reveze entre o poder p請lico e a sociedade civil‥
cada representa9aO CunPri重各a metade do tempo previsto para o periodo total de mandato do

consemo.

SECÅ0Ⅱ
DO FUNCIONAMENTO
Art. 7O ‑ O CMAS te血seu funcionamento regido por Regimemo Intemo

Pr6prio e obedecendo as seguintes nomas:
I ‑ Plenario como 6rgfb de delibera辞o m壷ima; e

II ‑ As sess6es plen各rias ser着o rcalizadas ordinari糾nente a Cada mes, COnfome
calendario an脚l previamente acordado, e, eXtraOrdinariamente q脚ndo corrvocadas pelo

Presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros e sempre serao convida
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membros suplentes.

Art. 8O ‑ A Secretaria Municipal de Assistencia Social presta血apoio techico e

administrativo, neCeSSむio ao fumionamento do CMAS, garantindo recursos materiais, hunanos
e financeiros, e arCando com despesas de passagens, traSlados, alimentap肴o e hospedagem dos

COnSelheiros, tantO do govemo como da sociedade civil, qurmdo estiverem no exercicio de suas
atribui96es.

Art. 9O ‑ O Conselho Municipal de Assistencia Social deve「各ter una Secretaria

Executiva com assessoria侮cnica.

§ 1O. A Secretaria Executiva deve重をser a unidade de apoio ao funcionamento

do Conselho, Para aSSeSSOrar SuaS reunides e divulgar suas deliberac6es, devendo contar com
PeSSOal techico‑adm血str証vo;

§ 2O. A Secretaria Executiva subsidiar各o plendrio com assessoria俺cnica e
POderarequisitar consultoria e assessoramento de instituic6es, drg肴os e entidades ligados a紅ea

da assistencia social, Para dar suporte e/ou prestar apoio Iogistico ao Conselho.

§ 3O. O CMAS ter各um(a) Secretd正o(a) Executiva, Sendo funcio批正o efetivo do

Municipio, indicada pelo CMAS e nomeada por decreto municipal.
Art. 10 ‑ Para melhor desempenho de suas fun96es o CMAS podera recorrer a
PeSSOaS e entidades, mediante os seguintes critさrios:

I ‑ Consideram‑Se COlatoradores do CMAS as instituic6es fomadoras de
recursos hunanos para a Assistencia Social e as entidades representativas de profissionais e
usuarios dos servi9OS de Assistencia Social sem embargo de sua condi9都o de membro;

II ‑ Poder各o ser convidadas pessoas ou instituic6es de not6ria especializac訊o

Para aSSeSSOrar O CMAS em assuntos espec綿cos.

Art. 1 1 ‑ O CMAS, a Criterio de seus membros e caso o血eresse p心blico venha
a exigir, dentro de sua seara de competencia voltada para as politicas do Sistema U血co de
Assistencia Social ‑ SUAS, POder脅o criar Comiss6es Especiais sobre os temas afetos a sua

fiscalizapao e deliberapao.

Art. 12 ‑ Todas as sess5es do CMAS se略o pul班cas e precedidas de anpla

divulga9訊o.

Pa∫ grafo血ico. As Resolu96es do CMAS, bem como os temas tratados em
reuni6es da mesa diretora e comiss5es, SeraO O匂etO de ampla e sistem釦ica divulga9訊o.
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Art. 13 ‑ A Secretaria Municipal de Promo確o e Assistencia Social ficara

responsavel pelas atribuic6es afetas ao objeto da presente Lei.
Art. 14 ‑ Essa Lei pode血ser no todo ou em pa請e regulamentada por ato do

Chefe do Poder Executivo.
Art. 15 ‑ Esta Lei entrar各em vlgOr na data de s脚publicap奮o, retrOagindo seus

efeitos a lO de fevereiro de 2019.

Art. 16 ‑ Ficam revogadas as disposicdes em contr紅o, em eSPeCial a Lei nO

160/95, de 1 1 de dezembro de 1995.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUARU, Estado de Goias, aOS 20
(vinte) dias do mes de fevereiro de 2019 (20/02/2019).

PREFE暮冒O
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CERT量DÅo DE SANCÅo E PUBLICACÅo DE LEI MUNICIPAL

CER棚CO, sob as penas da Lei e型胴os#榔neCeSS各rios, que a Lei

Municipal nO 62あ伍伽9他職低め庇20 de担わ虎2

9 que,

Dk加わsob′e a C庇岬ao仇)

Cbnse肋o M露〃i(を〃くわA額照応施紡eめ劇)d〃 ‑ aぼAS e磁0〃打鮒p′0融励ci脚",めi
SanCionada e pul班cada ro placard da Prefeitura MⅢ1icipal de Itaguaru‑GO no dia 20/02/2019.

Por ser esta a expressfro da verdade,範mo a presente para que surta seus

e危itos leg壷s.

Itaguaru‑GO, 20 de fevereiro de 20 19.

ⅤⅡ.MA

葦

皿RRANDAO

Secret証o Municipal de Administrapao
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