
ESTADO DO CEARA
MUNICIPIO DE SOBRAL

Altera it Lei ~o 062/93 que Cria 0 Conselho
Municipal de Assistencia Social e 0 Fundo
Municipal de Assistencia Social - FMAS e
da outras providencias.

CAPITULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1° - Fica Criedo 0 Consl~iho Municipal de Assistencia Social -
CMAS, Orgao deliberativo, de carater permanente e ambito municipal.

Art. 2° - Respeitadas as competencias exclusivas do Legislativo
Municipal, compete ao Conselho Municipal de Assistencia:

I - Definir as prioridades das Doliticas de Assistencia Social;
II - Estabelecer as diretrizes u serem observadas na elaborayao do

Plano Municipal de Assistencia Social;
III - Aprovar a Polltica Municipal de Assistencia Social;
IV - Atuar na formulayao d6'c.~strategias e controle da execuyao da

Politica de Assistencia Social;
V - Propor criterios p2ra"a programayao e para a execuyao

financeiras e oryamentarias do FundoMunicipal de Assistencia Social e fiscalizar a
movimentayao e aplicayao dos recursos;

VI - Propor criterios para a vogramayao e para a execuyao
financeiras e oryamentarias do Fundo Municipal de Assistencia Social e fiscalizar a
movimentayao e aplicayao dos recursos;

VII - Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviyos de assistencia
prestados a populayao pelos orgaos, Entidades Publicas e Privadas no ambito
Municipal;

VIII - Definir criterios de qualidade para 0 funcionamento dos
serviyos de Assistencia Social Pub!icos e Privadosno ambito Municipal;

IX - Definir criterios para cslebrayao de convenios ou contratos
entre 0 setor publico e as entidades privadas que prestam serviyos de Assistencia
Social no ambito Municipal;

X - Apreciar previamente os contratos e convenios
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XI - Elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
XII - Zelar pela efetivagao do sistema Unico de Assistencia Social -

SUAS no Municipio;

XIII - Convocar Ordinariamente a cada 2 (dois) anos, ou
Extraordinariamente por maioria absoluta de seus membros, a Conferencia
Municipal de Assistencia Social, que tera a atribuigao de avaliar a situagao da
Assistencia Social, e propor diretrizes para 0 aperfeigoamento do sistema;

XIV - Acompanhar e avaliar a gestao dos recursos, bem como os
ganhos socia is e 0 desempenho dos Programas e Projetos aprovados.

CAPiTULO II
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

SECAOI
DA COMPOSICAO:

Art. 3° - 0 CMAS tera a seguinte composigao:
I - Do Governo Municipal
a)Representante(s) do Orgao de Assistencia Social;
b) Representante(s) do Orgao de Educagao;
c)Representante(s) de Saude;
d)Representante(s) do Orgao de Habita<;ao;
e)Representante(s) do Orgaode Trabalho;
f)Representante(s) do Orgao de Finan<;as;

11- Da Sociedade Civil:
- Representante(s) dos prestadores de servigos na area:
a)Representante(s) de Creches;
b)Representante(s) de Escolas Especializadas;
c)Representante(s) de Aibergues ou Asilos;
d)Representante(s) de Institu~<;6esde atendimento a Crian<;as e/ou

-Representante(s) dos profissionais da area:
a)Representante(s) dos Assistentes Socia is;
b)Representante(s) dos Cientista Sociais;
c)Representante(s) dos Psic610gos;
d)Representante(s) dos Pedagogos.

- Dos Usuarios:
a)Representante(s) das Entidades ou Associa<;oes Comunitarias;
b)Representante(s) dos Sindicatos ou Entidades Patronais;
c)Representante(s) dos Sindicatos e Entidades de Trabalhadores;
d)Representante(s) das Associagoes de Portadores de Deficientes;
e)Representante(s) de Associagoes da Crianga e do Adolescente'(;\;~-;~
f)Representante(s) de AssociRgoes de Idosos. ~i$\i:" J .~\
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§1°· as representantes dos profissionais da area, nao podem ter
vinculos com 0 Poder Publico Municipal.

§2° • A soma dos representantes que trata 0 inciso II do presente
Artigo nao sera a metade de total de membros do CMAS.

§3° - Cada titular do CMAS tera um Suplente, oriundo da mesma
categoria representativa.

§4°· Somente sera admitida a participagao no CMAS Entidades
juridicamente constituidas e em regular funcionamento.

Art. 4°_ as membros efE)tivos e Suplentes do CMAS serao
nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicagao:

I • Da autoridade Estadual ou Federal correspondente, quanta as
respectivas representagoes;

II - Do unico representante legal das entidades, nos demais casos.

§1° - as representantes do Governo Municipal serao de livre
escolha do Prefeito.

Art. 5°· A atividade dos membros do CMAS reger-se-a pelas
disposigoes seguintes:

I - a exercicio da fungao de conselheiro e considerado Servigo
Publico relevante, e nao sera remunerado;

II • as Conselheiros serao excluidos do CMAS e substituidos pelos
respectivos suplentes, em caso de faltas injustificadas a 3 (tres) reunioes
consecutivas ou 5(cinco) reunioes intercaladas;

11I- as membros do CMAS poderao ser substituidos mediante
solicitagao da Entidade ou autoridade· responsavel, apresentada ao Prefeito
Municipal;

IV - Cada membro do CMAS tera direito a um unico voto na Sessao

SEcCAo II
DO FUNCIONAMENTO:

Art. 6°· a CMAS tera seu funcionamento regido por Regimento
Interno proprio e obedecendo as seguintes normas:

I - Plenario como Orgao de deliberagao maxima;
II - As Sessoes Plenarias serao realizadas Ordinariamente a cada

mes e Extraordinariamente quando convocadas pelo Presidente ou por
requerimento da maioria dos seus membros.

Art. 7° - A Secreta ria da Saude e Agao Social ou equivalente
prestara 0 apoio administrativo ao funcionamento do CMAS.

Art. 8° - Para melhor desemp'enho de suas fungoes 0 CMAS pod~~\
racorrer a pessoas e Entidades, mediante as seguintes criterios: (/ '''; , "",,:~
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I - Considerando-se colaboradores do CMAS as instituigoes
formadoras de recursos humanos para a Assistencia Social e as Entidades
Representativas de Profissionais e Usuarios dos Servigos de Assistencia Social,
sem embargo de sua condigao de membro;

II - Poderao ser convidadas :nstituigoes de not6ria especializagao
para assessorar 0 CMAS em assuntos especificos;

III - Poderao ser criadas Comissoes Internas e Camaras Tecnicas,
constituida por Entidades-membros do CMAS e outras Instituigoes, para promover
estudos e emitir pareceres a respeito de temas especificos.

Art. 90-Todas as sessoes do CMAS serao publicas e precedida de
ampla divulgagao.

Paragrafo Unico - As Resolugoes do CMAS, bem como os temas
tratados em plenario de Oiretoria e Comissoes, serao objeto de ampla e sistematica
divulgagao.

Art. 10 -0 CMAS elaborara seu Regimento Interno no prazo de 60
(sessenta) dias ap6s a promulgagao da lei.

Art. 11 - Fica 0 Prefeito autorizado a abrir credito especial, para
promover as despesas de manutenC;30 do Conselho Municipal de Assistencia
Social.

Art. 12 - Fica mantido 0 Fundo Municipal de Assistencia Social -
FMAS, instrumento de captagao e ampliac;ao de recursos, que tem por objetivo
proporcionar recursos e meios para 0 financiamento das agoes na area de
Assistencia Social.

I - Recursos proveniente de transferencia dos Fundo Nacional e
Estadual de Assistencia Social.

II - Ootagoes orgamentarias do Municipio e recursos adicionais que
a lei estabelecer no transcorrer de cada exercicio;

III - Ooagoes, auxllios, contribuigoes, subvenc;oes e transferencia de
entidade nacionais e internacionais, organizac;oes governamentais e nao-
governamentais;

IV - Receitas de aplicac;oes financeiras de recursos do Fundo
realizada na forma da lei;

V - As parcelas do produto de arrecadac;ao de outras receitas
pr6prias oriundas de financiamento das atividades econ6micas, de prestagao de
servigos e outras transferencias que 0 Fundo Municipal de Assistencia Social tera
direito a receber por forc;a da lei e de convenios no setor;

VI - Produto de convenios firmados com outras
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VII - doa90es em especie feitas diretamente ao fundo;
VIII - Pagamento dos beneficios eventuais, conforme 0 disposto no

inciso I do artigo do Artigo 15° da Lei Organica de Assistencia Social.

Art. 14 - 0 repasse de recursos para as entidades e Organiza90es
de Assistencia Social, devidamente registrado no Conselho Nacional de Assistencia
Social - CNAS, sera efetivado por intermedio do FMAS, de acordo com criterios
estabelecidos pelo Conseillo Municipal de Assistencia Social e Conselho Nacional
de Assistencia Social

Paragrafo Unico - As transferencias de recursos para organiza90es
governamentais e nao-governamentais de Assistencia Social serao processadas
mediante convenios, contratos, acordos, ajustes ou similares obedecendo a
legisla9ao vigente sobre a materia e de conformidade com os Programas, Projetos
e Servi90s aprovados pelo Conselho Municipal de Assistencia Social.

Art.15 - As Contas e Relat6rios do Gestor do Fundo Municipal de
Assistencia Social serao submetidos a aprova9ao do Conselho Municipal de
Assistencia Social - CMAS, mensalmonte, de forma sintetica e, anualmente, de
forma analitica.

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao,
revogadas as disposi90es em contrario.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA
GOMES JUNIOR, em 1° de setembro de 2006.


