
LEI N.º 7.390, DE 6 DE MAIO DE 2015

Institui o Sistema Municipal de Assistência Social
do  Município  de  Santo  Antônio  da  Patrulha  e  dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

 

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS

SEÇÃO I

DAS FINALIDADES E DAS DIRETRIZES

 

Art.  1.º  Esta  Lei  institui  o  Sistema  Único  Municipal  de  Assistência  Social  do
Município de Santo Antônio da Patrulha (SUAS Santo Antônio da Patrulha), com a finalidade de
garantir o acesso aos direitos socioassistenciais previstos em Lei, tendo o Município, por meio da
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social responsabilidade por sua implementação
e coordenação.

§1.º  O SUAS Santo  Antônio  da  Patrulha  integra  o Sistema Único  de  Assistência
Social (SUAS) Nacional, que tem a participação de todos os entes federados e por função, a gestão
do conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social.

§2.º  O  SUAS  Santo  Antônio  da  Patrulha,  tomando  como  parâmetro  o  SUAS
Nacional,  organiza-se  com base  nas  seguintes  diretrizes,  estabelecidas  pela  Política  Nacional  de
Assistência Social:

I  -  descentralização  político-administrativa,  cabendo  à  coordenação  e  as  normas
gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual e
municipal, bem como a entidade beneficente e de assistência social, garantindo o comando único das
ações em cada esfera de governo, respeitando-se as diferenças e as características sócio-territoriais
locais;

II  -  participação  da  população,  por  meio  de  organizações  representativas,  na
formulação da política e no controle das ações em todos os níveis;

III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência
Social;

1



IV  -  centralidade  na  família  para  concepção  e  implementação  dos  benefícios,
serviços, programas e projetos; 

V - garantia da convivência familiar e comunitária.

Art. 2.º A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado,  corresponde a
política  de  Seguridade  Social  não  contributiva  que  atende  às  necessidades  humanas  e  sociais  e
realiza-se por meio de um conjunto integrado de iniciativas públicas e da sociedade.

Parágrafo único. Como política pública de Seguridade Social, a Assistência Social
coloca-se no campo dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal.

Art. 3.º São usuários da política de Assistência Social, famílias e indivíduos que se
encontram em:

I - situações de vulnerabilidade e riscos sociais com perda ou fragilidade de vínculos
afetivos; 

II - pertencimento e sociabilidade;

III - ciclos de vida; 

IV - identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; 

V - desvantagem pessoal resultante de deficiências; 

VI - exclusão pela pobreza e, ou, acesso às demais políticas públicas; 

VII - uso de substâncias psicoativas; 

VIII - diferentes formas de violência advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos;

IX - inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; 

X - estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar
risco pessoal e social.

Art.  4.º  Para  efetivar-se  como  direito,  a  Assistência  Social  deve  integrar-se  às
políticas  intersetoriais  no âmbito do Município.

 

SEÇÃO II

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

 

Art.  5.º  O  SUAS Santo  Antônio  da  Patrulha  reger-se-á  pelas  legislações  federal,
estadual e municipal, e pelas disposições instituída por esta lei, aplicáveis a Assistência Social no
âmbito do Município.
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CAPÍTULO II

SEÇÃO I

DA ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 6.º A Assistência Social organiza-se por nível de complexidade, compreendendo
os seguintes tipos de proteção:

I   -  Proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da
assistência  social  que  visa  prevenir  situações  de  vulnerabilidade  e  risco  social  por  meio  do
desenvolvimento  de  potencialidade,  habilidades  e  aquisições  e  do  fortalecimento  de  vínculos
familiares e comunitários;

II  -  Proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por
objetivo a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento
das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias  e indivíduos para o enfrentamento das
situações de violação de direitos.

§  1.º  A  proteção  social  especial  abrange  a  proteção  social  especial  de  média
complexidade e de alta complexidade.

§ 2.º Os serviços de proteção social básica e especial devem ser organizados de forma
a garantir o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa.

§3.º São considerados equipamentos sociais da Proteção Social Básica:

a)  Centro  de  Referência  da  Assistência  Social  (CRAS),  que  é  a  unidade  pública
municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco
social, destinada à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais e comunitários de
proteção social básica às famílias e à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de
abrangência. 

b)  Setor  do  Trabalho  e  Inclusão  Produtiva  que  se  constitui  como  um órgão  que
viabiliza a promoção e o protagonismo através da Capacitação Profissional dos usuários da Política
da  Assistência  Social  no  mercado  de  trabalho,  agregando  serviços  e  ofertas  de  atendimento  à
população na defesa e garantia dos seus direitos;

§4.º São considerados equipamentos sociais de Proteção Social Especial de Média
Complexidade - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social (CREAS) como unidade
pública de abrangência regional, de proteção social especial de média complexidade, responsável
pela oferta de serviços especializados e continuados de assistência social a indivíduos e famílias com
direitos violados, mas sem rompimento de vínculos familiares e comunitários.

§  5.º  A Proteção  Social  Especial  de  Alta  Complexidade compõem-se  de  serviços
socioassistenciais de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes. 

SEÇÃO II

DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

 

Art. 7.º A Vigilância Socioassistencial apóia atividades de planejamento, organização
e  execução  de  ações  desenvolvidas  pela  gestão  e  pelos  serviços,  produzindo,  sistematizando  e
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analisando informações territorializadas e dispõe sobre:

I - as situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre as famílias e indivíduos,
bem como sobre os eventos de violação de direitos em determinados territórios;

II  -  tipo,  volume  e  padrões  de  qualidade  dos  serviços  ofertados  pela  rede
Socioassistencial;

III – as diretrizes para a elaboração e a implementação de um Plano de Intervenção
Conjunta envolvendo as políticas públicas setoriais na consecução de ações de promoção e proteção
social voltadas para o público que se encontra em situação de risco pessoal e social no âmbito do
Município.

 

CAPÍTULO III

SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO DO  SUAS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, DA SUA ORGANIZAÇÃO
E ATRIBUIÇÕES.

Art. 8.° Compõem o SUAS Santo Antônio da Patrulha:

I  -  como  Instância  Colegiada,  o  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  de
SANTO ANTONIO DA PATRULHA (CMAS);

II  -  como Instância  de  Gestão  da  Política,  a  Secretaria  Municipal  de  Trabalho  e
Desenvolvimento Social.

III - como Unidades Complementares, a rede socioassistencial.

 

SEÇÃO II

DA SUA ORGANIZAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

 

Art. 9.º Na conformação do SUAS Santo Antônio da Patrulha, a instância do controle
social é o Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo único.  As Conferências  Municipais  de Assistência Social  deliberarão  as
diretrizes para o aperfeiçoamento da política de Assistência Social.

Art. 10.  O Conselho Municipal de Assistência Social, regulado por Lei especifica,
órgão de controle social, têm caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade
civil.

Art. 11. Cabe à Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social prover a
infra-estrutura necessária ao funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social, garantindo
recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referente a passagens, diárias de
conselheiros  do  Poder  Público  ou  da  sociedade  civil,  quando  estiverem  no  exercício  de  suas
atribuições.  
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Art.  12.  No  âmbito  do  SUAS  Santo  Antônio  da  Patrulha,  as  competências  da
Secretaria Municipal do Trabalho e  Desenvolvimento Social são:

I- Elaborar, propor e executar a gestão do SUAS Santo Antônio da Patrulha;

II - Monitorar e avaliar as ações das entidades de assistência social desenvolvidas no
âmbito do município; 

III - Promover a elaboração de diagnósticos, estudos, normas e projetos de interesse
da assistência social;

IV -  Garantir  a  infra-estrutura  e  recursos  humanos  necessários  ao  funcionamento
regular do SUAS Santo Antônio da Patrulha;

V -  Articular-se com outras esferas de governo e outros municípios na busca de
soluções institucionais para problemas sociais;

VI – Elaborar o Plano Plurianual, conforme a Normas Operacionais Básicas, a partir
de um processo participativo que envolva a sociedade civil e o Conselho Municipal de Assistência
Social;

VII – Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 13.  Os benefícios eventuais são uma modalidade de provisão de proteção social
de caráter suplementar e temporário que integram organicamente as garantias do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS, com fundamentação nos princípios de cidadania e nos direitos sociais e
humanos.

Parágrafo único. A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido na Lei
nº 8.742/93 e Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e serão regulamentados por Lei específica
no Município de Santo Antônio da Patrulha.

CAPÍTULO IV

SEÇÃO I 

DA REDE SÓCIOASSISTENCIAL

 

Art. 14. A rede socioassistencial do SUAS Santo Antônio da Patrulha é composta
diretamente  pelos  entes  públicos  e  de  forma  complementar   pelas  entidades  e  organizações  de
assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação, conforme Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS.

Art. 15. As entidades de assistência social poderão receber apoio técnico e financeiro
do  Município,  em  conformidade  com  as  necessidades  territoriais,  a  partir  de  diagnóstico
socioterritorial.

§1.º As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão
convênios,  contratos  e  outros  instrumentos  com  o  Poder  Público  para  execução,  garantido
financiamento  integral,  pelo  Município,  de  serviços,  programas,  projetos  e  ações  de  assistência
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social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se
as disponibilidades orçamentárias.

§2.º A rede socioassistencial do SUAS Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS
está obrigada a cumprir os princípios e as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social e as
orientações das Normas Operacionais Básicas, compreendendo que a política de assistência social
tem caráter laico e não contributivo.

Art. 16. Outras entidades que desenvolvam ações socioassistenciais poderão receber
apoio técnico e financeiro do Município, desde que o projeto a ser desenvolvido seja aprovado no
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.

Art. 17. As entidades que receberem recursos públicos para desenvolverem projetos e
serviços socioassistenciais deverão proceder pelos princípios constitucionais de interesse público,
desenvolver os serviços conforme orientações técnicas do MDS (Ministério  do Desenvolvimento
Social e combate a Fome) e da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistencias.

 CAPÍTULO V

 SEÇÃO I

  DA GESTÃO DO SUAS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA 

Art. 18.  A gestão do SUAS Santo Antônio da Patrulha cabe a Secretaria Municipal do
Trabalho e Desenvolvimento Social obedecendo às diretrizes Lei Orgânica da Assistência Social –
LOAS.

Art.  19.  As  ações  e  serviços  do  SUAS  Santo  Antônio  da  Patrulha  serão
operacionalizados por meio de um conjunto de ações e serviços prestados, preferencialmente, em
unidades  próprias  do município,  por  órgão  da  administração  pública  municipal  responsável  pela
coordenação da Política Municipal de Assistência Social.

§1.º  As  ações,  serviços,  programas  e  projetos  poderão  ser  executados
complementarmente  em parceria  com as  entidades  não  governamentais  de assistência  social  que
integram a rede socioassistencial.

§2.º  Todo  equipamento  do  SUAS  Santo  Antônio  da  Patrulha  terá  mecanismos
destinados a avaliar o grau de satisfação do usuário em relação aos serviços prestados, bem como
espaços de fala e avaliação dos serviços com presença de gestores, servidores e usuários.

 

6



SEÇÃO II

DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO

 

Art.  20.  Os  instrumentos  de  gestão  são  ferramentas  de  planejamento  técnico  e
financeiro do SUAS Santo Antônio da Patrulha, tendo como referência o diagnóstico social e os
eixos de proteção social básica e especial.

Art.  21.  O Plano  Municipal  de  Assistência  Social  (PMAS)  é  um instrumento  de
gestão, que organiza, regula e norteia a execução das ações na perspectiva do SUAS.

Parágrafo único. Cabe a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social
a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS), de forma coletiva e participativa,
envolvendo trabalhadores, usuários e a rede socioassistencial, que deverá ser submetido à aprovação
do Conselho Municipal da Assistência Social.

 

SEÇÃO III

DOS RECURSOS HUMANOS - DA GESTÃO DO TRABALHO

Art.  22.  A Gestão  do  Trabalho  visa  contribuir  para  efetivação  dos  princípios  e
diretrizes da Política Pública de Assistência Social, fortalecendo o modelo de planejamento e gestão
participativa, a valorização do trabalhador e do trabalho, os processos de educação permanente na
busca do desenvolvimento e melhoria da qualidade da atenção em assistência social, nos termos da
Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.

 Art.  23.  Cabe  ao  Município  assegurar  os  recursos  humanos  necessários  ao
funcionamento do SUAS Santo Antônio da Patrulha, em conformidade com a legislação vigente.

Art. 24. Os profissionais do SUAS das instituições parceiras abrangidas pelo SUAS
Santo Antônio da Patrulha deverão ter formação e titulação, conforme disposição da NOB-RH ou
legislação pertinente.

CAPÍTULO VI

SEÇÃO I

DO FINANCIAMENTO

Art.  25.  São  instrumentos  de  gestão  financeira  e  orçamentária  do  SUAS  Santo
Antônio da Patrulha o Orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social e o
Fundo Municipal de Assistência Social.
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Art.  26.  As  transferências  de  recursos  para  órgãos  governamentais  e  não
governamentais se processarão mediante convênios,  contratos,  acordos, ajustes  ou atos similares,
obedecendo à legislação vigente sobre a matéria e em conformidade com os programas, projetos e
serviços aprovados pelo CMAS.

Art. 27. Poderão integrar o financiamento da assistência social, o Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, o Fundo Municipal das
Pessoas Idosas e outros criados através de lei, com objetivo de captar recursos para financiar ações
governamentais  e  não  governamentais  voltadas  à  criança  e  ao  adolescente,  as  pessoas  com
deficiência e as pessoas idosas em situação de risco pessoal e social.

 

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

 

Art.  28.  As  despesas  decorrentes  da  presente  Lei  correrão  por  conta  de  dotações
orçamentárias próprias.

Art. 29.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30. Fica revogada a Lei Municipal n.º 2.973, de 16 de outubro de 1995.

 

Santo Antônio da Patrulha, 6 de maio de 2015.

Paulo Roberto Bier

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se

Reginaldo Coelho da Silveira

Secretário da Administração
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