
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO AÇORIANO 

"INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIA O FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS" 

FE RU LIO TEDESCO NETTO, Prefeito Municipal 
de Santo Antônio da Patrulha, no uso das 
at ri buicães que lhe são conferidas por 
Lei , 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Leis 

CAPITULO I 

DOS OBJETIVOS 

ARTIGO l o , - Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTFNC2'A 

SOCIAL - CM AS, Orgao deliberativo, de 
••'<••• <••* a t é y permanente e 

âmbito municipal, 

ARTIGO 2o, ••- Res pe iiadas as competências exclusivas do Legislativo 
Municipal, compete ao Conselho Municipal de Assistência 
Socials 

I ••- definir as prioridades da politica de assistência 
socialí 

II — estabelecer as diretrizes a serem observadas na 
elaboração do Plano Muni ci pai de Assistência Sociais 

III •-• aprovar a Política Municipal de Assistência Sociais 

IV atuar na formulação de estratégias e controle da 
execução da oolliica de assistência sociais 

V - propor critérios para a prog ramaçào e para as 
execuções financeiras e orçamentárias do Fundo 
Municipal de Assistência Social, e fiscalizar e 
movimentação e a aplicação dos recursoss 
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VI - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de 
assistência prestados á população pelos órgãos, 
entidades públicas e privadas no municípios 

VII - definir critérios de qual idade para o funcionamento 
dos serviços de assistência social públicos no 
âmbito municipais 

VIII -• definir critérios para celebração de coni raios ou 
convênios entre o setor público e as ent idades 
privadas que prestam serviços de assistência social 
no âmbito municipais 

IX - apreciar previamente os coni raios e convénios 
referidos no inciso anteriorf 

X •-• elaborar e aprovar seu Regimento internos 

XI - zelar para efetivação do sistema descent ral izado e 

part i c. i pa t i vo de ass i s iê nci a so c ial ; 

XII - convocar ordinariamente a cada 2 Cdois) anos, ou 
extraordinariamente, por maioria absoluta de seus 
membros, a Conferência Municipal de Assistência 
Social, que terá a atribuição de avaliar a situação 
à assistência e propor diretrizes para o 
aperfeiçoamento do sistemas 

XIII - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem 
como os ganhos sociais e o desempenho dos programas 
e projetos aprovados, 

CAPITULO 11 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

Seção II 

DA COMPOSIÇÃO 



ARTIGO 3o, - O CHAS terá a seguinte compôs i çSo i 

I Cinco (05) re presentantes do Governos 

a) 01 representante da Secretaria Municipal de Saúde e 
Bem-Estar Sociais 

b) 01 representante da Secretarla Municipal de Educação? 

c) 01 representante da Secretaria Muni ci pal de 
Planejamento e Finanças? 

d) 01. re presentante do Hospital Municipais 

e) 01 representante da EMATER/RS, 

II - Cinco (05) representantes dos prestadores de serviço 
da áreas 

a¡ 01 representante das Creches Municipais; 

bj 01 re o re sent ante da Sociedade Ass i stencial PIO Xs 

c) 01 representante de asi los.} 

d) 01 representante do Conselho Municipal da Criança e do 
Adoleseen te} 

e) 01 representante da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepe i ona is , 

III - Três (03) representantes dos profissionais da áreas 

a) 01 representante dos assistentes sociais.} 

b) 0.1 representante dos psicólogos,! 

c ) 01 r e p r e s e n t a n t e d o s m é d i c o s . 

Iv' - Seis (06) re presentantes dos usuá rios s 

a) 01 re presentante do Clube de Mãess 
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b) 01 representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais? 

c) 01 representante do Sindicato dos 7"rabal hado res 
ti' r banos % 

d) 01 representante das Associações de Bairros? 

e) 01 representante da Pastoral da Criança.; 

f) 01 representante das Amigas do Hospital Municipai? 

Parágrafo l o , - Cada titular do CI1AS terá um suplente,, 
oriundo da mesma categoria representativa. 

Parágrafo 2o, - Somente será a dmitida a participação no CHAS 
de ent i dades juridi camente consi ituldas e em regular 
funcionamento, 

Parágrafo 3o, A soma dos representantes que traiam os 
incisos II, III e IV do presente artigo não será inferior 
à metade do total dos membros do CMAS, 

Af T1G0 4o, - Os membros efetivos e suplentes do CMAS serão 
nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicação s 

I - da autoridade estadual ou federal correspondente às 
respectivas representaçõesi 

II - do único representante legal das ent idades nos 
demais casos, 

Paràg rafo lo, Os 'representantes do Governo Muni ci pai serão 
de livre escoI ha do Prete i i o, 

ARflüO 5o. - A atividade dos membros do CMAS 
disposições seguintes; 

reger-se-â pelas 

I •-• o exerci cio da função de Conselheiro è considerado 
serviço público relevante, e não remunerado? 

II - os conseI hei r-os serão excluídos do CMAS e 
substituídos pelos respect i vos suplentes em caso de 
falias injustificadas a 3 reuniões consecutivas ou 5 
reuniões alternadas. 

f 
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III - os membros do C11AS poderão ser substituídos mediante 
soIicitacão, da eni idade ou autoridade res ponsáve1? 
apresentada ao Prefeito Municipais 

IV — cada membro do CMAS terá direito a um único voto na 
sessão plenárias 

V - as decisões do CMAS serão consubstanciadas em 
resoluções -

ARTIGO 6o. ~- Os membros do CNAS terão mandato de 2 (dois) anos, 
permitida uma única recondução por igual período, 

ARTIGO 7o, -- 0 CMAS será presidido por um de seus 'membros, eleito 
dentre seus integ rantes, para mandato de 01 (um) anof 

permitida uma única recondução por igual período. 

Seção II 

DO FUNCIONAMENTO 

ARTIGO 8o, ••- 0 CMAS terá seu funcionamento regido por regimento 
interno próprio e obedecendo às seguintes normas; 

I - plenário como órgão de deliberação máximas 

II •-- as sessões plenárias serão realizadas ordinariamente 
a cada mês e extraordinariamente quando convocadas 
pelo Presidente ou por reque r imento da maioria dos 
seus membros. 

ARTIGO 9o. •-- A Secretaria Muni ci pai de Saúde e Bem-estar S'ocial, 
prestará o apoio administrativo necessário ao 
funcionamento do CMAS, 

ARTIGO 10. Para melhor desempenho de suas funções o CMAS ooderâ 
recorrer a pessoas e eniidades. mediante os seguintes 
critérios; 

•• cons ide ram-se colaboradoras do CMAS, as i nst i tui ções 
formadoras de recursos humanos para a assistência 
social, e as entidades representativas de profissionais 
e usuários dos serviços de assistência social sem 
embargo de sua condição de membros 
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II — poderão ser conv idadas pessoas ou i ns i i t u i ç.Se s 
notória es peei ai i zacão para assessorar o CHAS 
assuntos específicoss 

ce 

III - poderão ser criadas comissSes internas, 
consi ituldas por ent i dade s~mem b ro s cio CHAS e outras 
inst iiui çõespara promover estudos e emitir parece res 
a respeito de temas específicos,, 

ARTIGO 11. - Todas as sessões do CHÁS serão públi cas e precedidas 
de amola divulgação, 

Parágrafo Único As resoluções do CMAS* bem como os temas 
tratados em plenário de diretoria e comissões, serão 
objeto de ampla e sistemática divulgação * 

ARTIGO 1.2 0 CHÁS elaborará seu Regimento Interno no prazo de 60 
(sessenta) dias apôs a promulgação da Lei, 

ARTIGO .1.3 Fica o Poder Executivo auto r i zaoo a abrir crédito 
especial para promover as despesas com a instalação do 
ConseIho Hunicipa1 de Ass i stência So ciai. 

CAPITULO III 

DO FUNDO HUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ARTIGO 14 - E criado o FUNDO HUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
FHAS* que será utilizado em investimentos na rede de 
serviços e demais ações de assistência social do 
Muni ci pio f para atendimento do piano de assistência 
social, 

I J. u o 15 - Os oi anos de assistência social do Muni ci pio serão 
de si i nados ao atendimento universal e igualitário dos 
muní cipes. 



ARTIGO 16 -- Const ituem recursos do FMAS % 

•••••os aprovados em Lei Municipal 

-os auxílios e subvenções especificas concedidos por 
órgãos ou eni idades federais e estaduais 

-••as doacSes de entidades p r i v adas 

--os provenientes de financiamentos obtidos em instiiuic:3es 
oficiais ou privadas 

-os rendimentos de aplicações financeiras de suas 
disponibilidades e dos demais bens* 

ARTIGO 17 - 0 FMAS será admiTtist rado pela Secretaria Municipal de 
Saúde e Bem-Esi a r Social* sob a orientação e controle do 
CHÁS., sendo seus recursos mov imeniados com a prévia 
autorização do Presidente do CMAS e do Prefeito Municipai. 

ARTIGO IS •-- A Secretaria Municipal de Plane j amento e Finanças f 

manterá os controles contábeis e f i nance i ros da 
mov imentaçSo dos recursos do FMAS, obedecido o previsto 
na Lei 4.320, de 17 de marco de 1964. e fará tomada de 
contas dos recursos aplicados, 

Parágrafo l o , Os recursos do FI1AS serão depositados em conta 
es peei a 1 em estabelecimento oficial de crédito* 
conforme dispuser o regulamento, a ser fixado por 
Decreto do Senhor Prefeito Muni ci oal, 

Parágrafo 2o, — Obedecida a programação financeira 
prev iamenie aprovada, o excesso de caixa será aplicado 
no mercado de capitais, através de banco oficial de 
crédiio. 

ARTIGO 19 - Os recursos de res ponsabi1 idade do Município, 
desi inados à Assistência Social, serão auiomaticamente 
repassados ao FMAS, à medida em que se forem realizando as 
rece i t a s , 
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AHTIGO 20 — Revogadas a s d £ s pos i çSes es? contrário, esta Lei entra 
esíi vigor a partir desta data, 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 de agosto de 1995 

FERULIO TEBEjSGO NETTü 
Hreteiio MunicipaI 

REGISTRE—SE E COMUNIQUE-SE 

GERAL^êA^koS 
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