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Lei nº 012/07 Em, 17 de março de 1997 
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Assistência Social. e dá Ouíras 
Providências 
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O Prefeito Constitucional do Município do Damião, 

Estado da Paraiba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pôr Lei. 

Faço saber que a Câmara Municipal Aprovou e eu 

sanciono a segunte Lei: 

CAPÍTULO É 
DOS CBIETIVOS 

crado o Conselho Mumcipal de + 

“Acniciâmma Caniol CRIA Arabia dsibasaber da mr nana mes cando Assistência Social - CMAS, órgão deliberativo, de caráter permanenic e 

Artigo 2º - Respeitadas as competência exclusivas do 
Legislativo Mumicipal, compete ao Conselho Mumicipal de Assistência Social: 

1 - definir as prioridades da política de Assistência Social, 
H - estabelecer as diretrizes a ser observadas na claboração 

do plano Municipal de Assistência; 
HE - aprovar a política Municipal de Assistência Social, 

IV - atuar na formulação de estratégias e controle da 
execução da política de Assistência Social, 

x "ars cr 

Y - propor criérnos para a programação € para as 

execuções financeiras e orçamentanias do Fundo Municipal de Assistência 

Social, e fiscalizar a movimentação e a aplicação dos recursos;
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Vi - acompanhar criférios para a programação e para as 

execuções iimanceiras e orçamentarias do Fundo Municipal de Assistência 
Social, e fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos; 

VII - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de 

assistência prestados a população pêlos órgãos, entidades públicas e privadas 

no município; 
VEL - aprovar critérios de qualidade para funcionamento 

dos serviços de Assistência Social públicos no âmbito municipal; 
LX - aprovar critérios para celebração de contratos o! 

convêmos entre o setor público e as entidades privadas que prestam serviços 
de Assistência Social no âmbito municipal; 

X - apreciar previamente os coniratos e convémos 

referidos no inciso anterior, 
XI - elaborar e aprovar seu Regimento Intemo; 

o pao olmivaçã Fi
 XE - zelar 
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participativo de Assistência Soci 
“zm - convocar ordinariamente a cada 2 (dois) anos, ou 

extraordinariamente, pôr maioria absoluta de seus membros, a conferência 

Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação 

social, e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema; 
XIV - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem 

como os ganhos sociais e o desempenho dos programas « projetos aprovados. 
XV - aprovar crtérios de concessão e valor dos beneficios 

eventuais. 

CAPÍTULO HE 
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

SE CÁ GÊ 

DA COMPOSIÇ VA 

Artige 3º - O CMAS terá a seguinte composição 

1 - do Governo Municipal 
a) representante (5) da Secretaria de Assistência Social ou 

órgão equivalente; 
) representante (5) do 

c) representante (s) d 

rgão de educação, o ór 
o órgão das finanças.
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H - dos usuários: 
a) representantes (s) das entidades ou associações 

comunitárias, 
b) representante da Igreja Católica; 

c) representante do PACS(programa de agentes 

comunitário de saúde) 

erá um suplente, oriundo da Ss 3º - Cada titular do CMAS te 

nesma categoria representativa. 
2º - Somente será admitida a participação no CMAS 

e em regular funcionamento. 
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embros do 

entidades juridicamente constriuídas e 

$3º - À soma dos representantes que tratam os meisos HH, 

erá inferior a metade do total de membros 

ts efet 

medi ante in dica 
1 corresponde ou federal 

s demais las entidades dos 

Y do presente artigo não s 

CMAS. 
Artigo 4º - 

o nomeados pelo Prefeito Municip 

da autoridade atada alo 

as respectivas re rosentações: 
do único representante legal 

representantes do governo Muni: cipal serão de 

casos . 
ON, & 1º - Os 

livre escolha do prefeito. 

Artigo 5º - ividade dos membros do CMAS reger-se-a 

jeiro é considerado da função de Consel 

CMAS & 

osições seguintes 

exclui 

ficadas a três 

1- O exercigo 

serão so idos do 

serviço público relevante, não será remunerado: 
Conselheiros ser 

caso de faltas mjusti 
E - Os € 

err tes em 

uidos 

substituídos pelos respechvos suplentes er 

reumões consecutivas ou einco reuniões intercaladas; 

HI - Os membros do CMAS poderão ser substt 

mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável, apresentada a 

um único voto membro do CMAS terá dire 

prefeito municipal; 

TV - Cada 

MAS serão consubstanciadas em 
na sessão plenária; 

V - As decisões do
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SEÇÃO H 
DO FUNCIONAMENTO 

Artigo 6º - O CMAS terá seu funcionamento regido pôr 

regimento interno próprio e obedecendo as seguintes normas: 

i - plenário como órgão de deliberação máxima; 

H - as sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a 
cada mês e exiraordinariamente quando convocadas pelo presidente ou pôr 

O i : : z = a 

Artigo 7º - A Secretaria Municipal de Assistência Social 

ou equivalente, prestará o apoio administrativo necessário ao funcionamento 
do CMAS. 

Artigo 8º - Para melhor desempenho de suas funções o 

CMAS poderá recorrer a pessoas e entidades, mediante os seguintes critérios. 
T - considerando-se colaboradores do CMAS, as 

instituições formadoras de recursos humanos para assistência social e as 

entidades representafivas de profisssonais e usuários dos serviços de 
assistência social sem embargo de sua condição de membro; 

H - poderão ser convidadas pessoas ou instituições d 

notória especialização para assessorar o CMAS em assuntos específicos, 
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es do CMAS serão públicas e 
pes 

Artigo 9º - Todas as sessô 

precedidas de ampla divulgação. 

Parágrafo Unico - As resoluções do CMAS, bem como 
os temas tratados em plenário de diretoria e comissões, serão objeio de ampla 

e sistemática divulgação. 

Artigo 18º - O CMAS eleborará seu Regimento interno no 
“prazo de 60 (sessenta) dias após a promulgação da Lei. 

Artigo 11º - A Secretaria Mun erp a cuja competência 

stejam afetas as airibuições objeto da presente Lei passara a chamar-se 
Secretaria Municipal da Assistência Social. 

a
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Artigo 12º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir 
crédito especial no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para promover as 
despesas com a instalação do Conselho Municipal de Assistência Social. 

Artigo 13º - Esta Lei entrará em vigor na data de 

publicação revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal do Damião, em 17 de 
março de 1997. 
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