
CJ>refeitura 9V1unicipa{de ÇuzoCândia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Lei N.Q 1372, de 06 de agosto de 2009. 

"DISPÔE SOBRE A REFORMULAÇÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

r-- Artigo 1° • O Conselho Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal 
de Assistência Social e dispôs sobre o Órgão da Administração Pública Municipal 
responsável pela Coordenação da Política Municipal de Assistência Social. 

Artigo 2°· Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social do 
Município de Guzolândia - CMAS, instância municipal deliberativa do sistema 
descentralizado e participativo da Assistência Social, regulamentado pela PNAS/2004, na 
fonna do SUAS, com caráter pennanente e composição paritária entre o Poder Público 
Municipal e a Sociedade CiviL 

§ 1°· O Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS é composto por 06 
(seis) membros e respectivos suplentes, cuja nomeação será efetivada por Portaria do 
Executivo para um mandato de 2 (dois) anos, respeitado os critérios abaixo e pennitida uma 
única recondução; 

§ 2° - Os representantes do Poder Público serão indicados pelos titulares das 

,--- pastas dos órgãos do governo municipal; 


§ 3° - Os representantes da Sociedade Civil serão eleitos em foro próprio, sob 
fiscalização do Ministério Público. 

Artigo 3°· O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS será 
composto por 06 (seis) membros titulares e respectivos suplentes, representantes do Poder 
Público e da Sociedade Civil, a saber: 

I - 03 representantes do Poder Público: 

a. O1 representante do Departamento Municipal de Saúde; 
b. 01 representante do Departamento Municipal de Educação, Cultura, 

Esporte, Lazer e Turismo; 
c. 01 representante do Departamento Municipal de Administração e 

Finanças; /" 
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11 - 03 representantes da Sociedade Civil: 

a.01 representante dos usuários ou de organização de usuários da 
assistência social; 

b.01 representante de entidades e organizações de assistência social e; 
c. O1 representante de trabalhadores da área da assistência social. 

Parágrafo- 1° - Considera-se usuários os beneficiários abrangidos pela Lei nO 
8.742, de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social; 

Parágrafo- 2° - Considera-se representantes de usuários, pessoas vinculadas 
aos programas, projetos, serviços e beneficios sócio-assistenciais, organizados sob a forma de 
associações, movimentos sociais, fóruns ou outros grupos organizados sob diferentes formas 
de constituição social ou jurídica; 

Parágrafo 3° - Consideram-se Entidades e Organizações de Assistência Social 
conforme Decreto nO 6.308, de 14 de dezembro de 2007: 

a) - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e 
planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem beneficios de 
proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidade ou risco social e pessoal; 

b) - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e 
planejada prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para 
fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e 
capacitação de lideranças dirigidas ao público da política de assistência social; 

c) - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma 
continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos 
voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos sócio-assistenciais, 
construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades 
sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao publico da política 
de assistência social. 

Parágrafo • 4° Consideram-se trabalhadores da área da Assistência Social, 
aqueles que representam e defendem os interesses dos trabalhadores que atuam 
institucionalmente na política de Assistência Social, conforme preconizado na Lei Orgânica 
da Assistência Social- LOAS, na Política Nacional de Assistência Social- PNAS e na Norma 
Operacional Básica - NOB/SUAS 

1°· Todos os membros titulares do Poder Público e da Sociedade Civil, 
cumprirão mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período, e 
com possibilidade de ser substituído a qualquer tempo a critério de sua representação. 
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2°· A eleição da sociedade civil ocorrerá em foro próprio, coordenado pela 
sociedade civil sob fiscalização do Ministério Público; 

3°· O CMAS elegerá sua Mesa Diretora com alternância entre o Poder Público 
e a Sociedade Civil nos cargos de Presidente, Vice-Presidente, 1 ° e 2° secretários, em cada 
mandato, permitindo uma única recondução. 

Artigo 4° • O CMAS terá seu funcionamento regido por Regimento Interno 
próprio. 

Artigo 5°· Todas as sessões do CMAS serão públicas e precedidas de ampla 
divulgação. 

Parágrafo Único - As Resoluções do CMAS, bem como os temas tratados em 
reuniões da mesa diretora e comissões, serão objeto de ampla e sistemática divulgação; 

Artigo 6°· O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS instituirá 
Comissões Temáticas de Política de Assistência Social, Orçamento, Normas e Legislação de 
caráter permanente; e de Grupos de Trabalho, de caráter temporário, para atender a uma 
necessidade pontual, ambos formados por conselheiros (as), com a finalidade de subsidiar o 
plenário. 

Parágrafo Único - As comissões temáticas serão compostas paritariamente 
por conselheiros representantes do Poder Público e da Sociedade Civil; 

Artigo 7°· O Conselho Municipal de Assistência Social contará com uma 
Secretaria Executiva, cuja estrutura, atribuições e competências serão estabelecidas mediante 
decreto. 

Artigo 8°, O Plenário reunir-se-á, obrigatoriamente, uma vez ao mês e, 
extraordinariamente, sempre que necessário, e funcionará de acordo com o Regimento 
Interno, que definirá, também, o quorum mínimo para o caráter deliberativo das reuniões do 
Plenário e para as questões de suplência e perda de mandato por faltas, 

Artigo 9°, Devem ser programadas ações de capacitação dos conselheiros por 
meio de palestras ou cursos. 

Artigo 10. O Órgão Público Municipal, ao qual o Conselho Municipal de 
Assistência Social está vinculado, deve prover a infra-estrutura necessária para o seu 
funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, e arcando com 
despesas, dentre outras, de passagens, traslados, alimentação, hospedagem dos conselheiros, 
da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. 

Artigo lI· Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, 
I! 
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com base na LOAS, em seu Art. 18, PNAS/2004 e NOB/SUAS: 

I - Divulgar e promover a defesa dos direitos sócio-assistenciais; 

H - Aprovar a Política Municipal de Assistência Social, elaborada em 
consonância com a PNAS - Política Nacional de Assistência social, na perspectiva do SUAS 
Sistema Único de Assistência Social, e com as diretrizes estabelecidas pelas Conferências de 
Assistência social, podendo contribuir nos diferentes estágios de sua formulação; 

IH - Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública 
e privada no campo da Assistência Social, exercendo essas funções num relacionamento ativo 
e dinâmico com o órgão gestor municipal de assistência social resguardando-se as respectivas 
competências; 

IV - Regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da 
Assistência social, considerando as normas gerais do CNAS, as diretrizes da Política Estadual 
de Assistência Social, as proposições da Conferência Municipal de Assistência social e os 
padrões de qualidade para a prestação de serviços; 

V - Aprovar critérios de partilha de recursos, respeitando os parâmetros da 
LOAS e explicitar os indicadores de acompanhamento; 

VI - Propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição de 
programas, projetos, beneficios, rendas e serviços; 

VII - Aprovar o plano de aplicação do Fundo Municipal e acompanhar a 
execução orçamentária e financeira anual dos recursos; 

VIII - Aprovar a proposta orçamentária dos recursos desatinados às ações 
finalísticas de Assistência Social, alocados no Fundo Municipal de Assistência Social; 

IX - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os 
ganhos sociais e o desempenho dos beneficios, rendas, serviços sócio-assistenciais, programas 
e projetos aprovados nas Políticas de Assistência Social Nacional, Estaduais e Municipais; 

X Acompanhar e controlar a execução da Política Municipal de Assistência 
Social; 

XI -Inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de âmbito municipal; 

XII - Propor ao CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social 
cancelamento de inscrição de entidades e organizações de Assistência social, que incorrem em 

4adescumprimento dos princípios previstos no art. da LOAS e em irregularidades na 
aplicação de recursos que lhes forem repassados pelos poderes públicos; 
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XIII Convocar, a Conferência Municipal de Assistência Social, bem como 
aprovar as normas de funcionamento da mesma e constituir a comissão organizadora e o 
respectivo Regimento Interno; 

XIV - Encaminhar as deliberações da conferência aos órgãos competentes e 
monitorar seus desdobramentos; 

XV - Zelar pela implantação do SUAS, tendo por base as especificidades no 
âmbito municipal; 

XVI - Aprovar o Relatório Anual de Gestão; 

XVII - Aprovar o projeto de capacitação de recursos humanos para a 
Assistência Social de acordo com as Normas Operacionais Básicas do SUAS (NOB-SUAS) e 
de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS); 

XVIII - Elaborar seu Regimento Interno, o conjunto de normas administrativas 
definidas pelo Conselho, com o objetivo de orientar o seu funcionamento; 

XIX - Acionar o Ministério Público, como instância de defesa e garantia de 
suas prerrogativas legais. 

Artigo 12- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 
disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nO 668/95 e suas posteriores alterações. 

Prefeitura Municipal de Guzolândia, a<{s06 de agosto de 2009. 
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~~~ardo:o 
/ Prefeito Municipal 

IIl 
Cláudio RoMto da Silva Lulio 


Assessor JJurídico 
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,.~R~istrado em livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal 
de Guzol" ia, pdr afixação no Quadro de EDITAIS na DATA SUPRA. 
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