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em ~JD que faz

Cria.o Conselho Municipal de Assistência Social
de Sio Luis do Cum e dá outras Pro\'idênciás.
Faço saber Que" <:amara Municipal 8proVoue eu sanciooo a seguinte Lei:,
"
Art. 1°.- Fica criado".p Conselho Muuicipal de Assistência Socü!I _ CMAS, órgão deliberativo de
caráter petmanenle e âmbito IIIDnicipan, o Fundo MuhicipaJ de Assistência SociaI-fMAS:t -o,
.
..
Arto2°o-Social:
Respeitadas as Competências .'inclusiYns cio LegisJatnll Municipal, COIIIpeleao Conselho
Municipal de Assistência
I - definir as prioridades da pol/Iica de Assistência Social;
11.- estabelecer as din,tri= a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência
'. SociaL bem como contribuir de forma efetiva na eJatlOiaçftodo Plano com parljcipaçllo do poder público e das
"-..' ÜIg;IDizações Rojncsu.talivas da Comunidade (C.F. Ar!. U. Lei 8.742-LOAS);
.
.
)fi -lIJl1llVar a Fol/tica Municipal de Assistência Social;
IV. atuar na fonnuJaçio de estratégias e controle da execnçI!o da p.olltica ele Assistência Social;
V. propor critérios para a progllunaçllo e para ""ecüQlles finaD<leirase <JrÇamentáriasdo Fundo
Municipal de Assistência Social. e fiscalizai a moviDJelllDçlloe a apIicaçllo dos recursos. bem como sua divulgaç5o:
VI -' acompanhar, avaliar e fistalizar os SIl:r\'Í90Sde assislêocia prestados li população pOlos
órgãos. entidades públicas e privadas 00 Municlpio;
,
definirmunicipal;
critérios de qualidade para O fuocionamento.dos
públicos e privadosVII
no •âmbito

SIl:r\'Í90Sde assistência .social..

VIII • definir critérios para celelmlçllo de contratos ou convênios entre. o setor público e as
.'. entidades prÍ\'lIdas que prestam SIl:r\'Í90Sde assislêIIcia social no ilmbito iIíiDlicipaJ;
.
IX - apreciar previamenre os COIiInitose convênios referidos no iociso anterior,
X - daborar e ~
seu Regimento Interno;
'.':
XI - zelar Peta efelivaçfto do sistema descentralizado e partiçipativo de assistência social;
XII • convocar e-rdinariamenle a cada '02 (dois) anos, ou e><bliQldinariarnente, por maioria
absoluta de seus mellltllos, a Confelim:ià MuniápaI de Assistência Social, que letá a atribuição. de avaliar a:
situaçllo da asSistência 50ciaI e propor diretrizes para o apelfeiçoamento do sistema;
,
X)fi - acompanhai" e avaliar a gestiIo' dos recwsos, bem como os ganhÍls sociais e o desempenho
. '.' dos programas e projetoS ~
. .
. ~
'>.iJ'"

"

Alt. 3° -.O Plano MU1JiápaI de Assislência Social sem o príncipaJ refereociaJ para eJaboraçllo e
aprovação do Ori;amento Municipal para a As 'sUl";a Social.
,
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SEÇÃO I
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.

'. DA OOMPosICÃO

Art. 4°•• O CMAS. sendo um órglIo pari1l\rio, será compuslll de 10 (dez) memblOs:
1- Comporl/o o eMAs (OS) membros IqneseDlalldo o governo municip;il:
a) Secretaria de Ação ~;
.
b) Secretaria de Saúde;
c) Secretaria de Edllcaçllo;
d) SeCretaria de Finanças;
e) Secretaria de Adminislração.
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.
PARÁGRAFO ÚNICO: -denlre os serVidores indicados pelo Prereilo. dever.lo ler poder de decisão
no âmbito respectivo de cada um.
.
.
11 - cinco' (OS) membroS indicados pelas org;Jnizações 'qnescnta\Í>1lS d:Js enlidades
não
gól-emamentais, se.ao eleitas através de íoruiJs das entidades annunitárias.
.
. ~ )0. _ para cada'tituJar dO CMAs baven\ um suplenle, escolhido simultaneamenteP;lo.mesmo
procedimimto. atendendo as ~
exigências.
.
.
.
~ 2°. - soment~ será admitida a participaçllo 110 CMAS de eIJIidades juridicamente constituJdas i:
em regular funcionamento.

SEçAolI.

00 FUNCIONAMENTO

<

)

'..
Art. 1":- O CMAS terá seu funcionamento regidO por Regimento Interno próprio e OOedecendo ãs
>J segnintc:s nOrmas:
. .
.'
.
: I - plenário como órgiIo de Iiberaçllo máxima.
.
.
II - as sesslles plenárias serao reatizadas ordinariamente a =Ia ores e e;xtraonIinariamente quandO
~
pelo Presidenle ou por requerimento da maioria dos seus membJOs.
'.'

ArtS". - O Conselho Municipal de Assislência SoeiaI Será vinaJlado administJalivamente à
Secretaria de Ptomoção é Bem Estar Soeial, destinada a dai o supm1e administr.rtivofinanceiro
e à assessoria
lécnica necessáIios ao seu funcionamento. uti.\izando-Se de insta1açlles e servidores <>edidos pelos órgiIos da
administraçllo direla do ~pio.
ficando g;lIantido sua .indepmdência e autonomia pais deliberar sobre o mériio
de suas matérias.
.
. .
Art 9". - para meJhor .\ 5 "lenho de suas funções o CMAS poderá recorrera p:sSoas e entidades,
mediante os seguintes Critérios: .
.
. I - oonsideram-se colaboradores do CMAS. as instituições fonnadoras de n:cursos humanos para a
assistência social e as entidades itpiesaJlalivas de profissionais e usuários de
..
sem
de sua
condição de membro;

11

• podemo ser amvidadas
-eMAS ~m assuntos especificbs;'

pessoas ou instituições de nolória lispecializaÇão para assessorar o
.

.
m - poderiIo ser criadas Comissões internas. amstituidas por entidadeS-membros
\ •••••• instiluiçõÍ:s, para promover estudos e emitir pan:a:res a respeito de temas especificos.

'~, -

do CMAS e
'

Art. 10. - Todas as sessões do eMAS'seriIo publicadas e precedidas de ampla divulgaçãO.
.
PARÁGRAFO úNIco.' As resoluções do CMAS, bcni comO os ~
tnItados em plenário de
";lJireioria c Comissões, seriIo objeto de ampla c sistemática divulgação.
.
.
Art. 11 • O CMAS éIaborará seu Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) dias após a
p:omulgação da Lei.
Art. 12 - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL'
'

r'
~'

-•
.
Art. 13 • FIC3 aiado O Fundo Municipal ~. Assistência Social, de natureza contábil, .com a
líIIaIiWide de criar condições financeiras e de gaencia aot6noma de recursos destinlidos ao desenvolvimento das
~
de assislôncia social, enrntadas ou coordenadas pela Secretaria deAçllo Social do ManicIpio, com orienta>ão
e QlIrtrole do Conselho:

Art. 14. Compete ao Fundo Municipal de Assistência Social;
J - administrar OS n:cursos cspeclficos para os programas de atendimento de assistência Social: ..
segundo as resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social;
.
IJ - manter o amtrole escritural das aplicações filllllU:ciras, que devérilo ser submetidas à
ilpRciaçllo do Conselho ~lmente
de forma sintética e, anualmente, de forma anaIitica;
llJ • registrar os recwsos captados pelo Muniápio, através de ConvôniflS ou por dotações ao
nudo

',,,,,,,,.
r

lI '

-..

;
IV • registrar os recursos OJÇ8JI1Cl11ários
próprios do Municlpio ou a ele b-ansreridos em beneficio
da assistência sociaJ do Moniápio:
'
.

.

,

Art. 15 • O Fundo será regulamentado

em caso de necessidade a~

de Decreto do poder

: Art. 16.' As origens' dôs recursos que irilo compor o Fundo:
a) ~
orçamentàrias da lhiilIo, Estado, Municlpio; .'
.
' ,.
'
b) doações, conttibuições em dinlleiio, valores, bem; móveis e imóveis, que venham a,receber de
~" Orgl!l:'ismos e entidades nacionais e iIIternacionais ou cstrangeirns, bein como de pessoas flsic:as, juridicas, nacionais'
00 estrangeiras (onde o gestor dc...m ter a nüsslio de estimu"'.,.
~
das amttibuiÇllles e doaÇIlles):
.
c) QlIrtribuiçllo social dos CIUjJlegadosincidentes sobre o faturamento e o lucro;
d) n:cursos prooenientes dos concursos de prognósliros, sorteios e loterias;
:'
e) n:ceitaS de apIicaçõcS financeiras de recursos do Fundo, realizadas naforma da Lei;
.
f) n:ceitas pnm:nicntes da a1icnaçl1o dos ,bens móveis do MonicIpio, no imbito da Assislência
\ Social;
.!,. .'
.
-

ti

i.

g) lransferências de outros fundos.
PARÁGRAFO 'úNICO: Á 'união, o Estado e O Moniclpio deverio repassar mensalmente recursos
,povenientes das fontes Sllb soa' responsabilidade, destinados à execuçlIo do Orçamento do Fundo, confonne
, esiabeJei:e o Art 30 da Lei Organica de Assistência Social ri' 8.142, de 01 de dezcmbio de 19!i3.
Art. 17. Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito especi'l! no valor de R$ 20.000,00
' (,-inlo mil reais) para promover as 50 5 W ann inStaJaçi!o do Conselho Municipal de Assistência

c.

------~~~~-----------)9$/97,

ÚJ..s-

dt:. 20 (te: .t£o51O .1991-

~em

lu.do que Fuz

!'"

Art. 18 - Esta Lei enlrará em vigor
data de sua publi~,
revogadas as disposiÇÕC8 em
contrário da Li:i 233193 de 04 de junbo de' 1993. que dispile sobre a Constilnição do Conselho Municipal do Bem
Estar Social e a criação do Fundo Municipal ~ eIevinculado.

Paço da PrefeiÍUra Municipal de

sao Luis

do Coru-Ce.,2.lJ de agoSto de 1997.

.

.

I~

.- ~'.

,m
;:":.~'

-.~:
'_-"~<"_

.•

".
'..

•

-

-

-

,"

.

~~
.,

'~,.1>
-

__'''','
•• -

-

~

'.

••

'_.""
-','



DE SÃO LUIs DO CURU

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que, revendo os
documentos e registros constantes nos arquivos públicos da Prefeitura
Municipal de São Luis do Curo, não fora baixado nenhum decreto que
altere a Lei de N° 295/1997, que cria o Fundo Municipal de Assistência
Social-FMAS e dá outras providências, por inexistir até o presente
momento necessidade, de acordo com expressa previsão legal.
São Luís do Curo, 09 de maio de 2016.

MAURITÂNIA NUNES DE MELO SAMPAIO
GESTORA DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

