
{

*

i
q

Prefeitura MuniciPal de Cruzeiro

Estado de São Paulo

Procuraclorin Jurídica

LEI N" 4.683 DE 03 DE MAIO DE 2018.

" DISPÕE, sollRg A REESTRUTURAÇÃo oo

CONSIlLI- IO MUNICIPAL DE ESSISTÊNCIN

SOCIAL CMAS E MANTEM O FUNDO

MLTNICIPAL DE asstsrÊNctn socIAL,

CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N" 3083 DE 08

DE AGOSTO DE 1997, E DA OUTRAS

pRovlPÊNCIAs".

THALES GAIìRlttL FONSECA, PREFEITO

MUNICIPAL DE CRI-IZEIRO, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS

ATRTBUIçÕES lnCAIS, FAZ SABER, quc a Câmara Municipal de Cruzeiro,

Estado de são Paulo aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPITULO I

DA NATUREZA E FINALIDADE

Artigo lo - Fica reestrllturado o Conselho Municipal

de Assistência Social de Cruzeiro (CMAS), nos ternlos da Lei Federal no 8'742, de 7 de

dezembro cle 1993 (Lei Orgânica de Assistência Social - LoAs), instância municipal

deliberativa do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social,

regulamentado pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS/2Q04, na forma da

Norma Operacional Básica do sistenra unico de Assistência Social (NoB-suAs), com

caráter pernlanente e composição paritária entre o Poder Público Municipal e a

Sociedade Civi l .

S 1". O CIMAS c1e Cruzeiro é uma instância

vinculada ao orgão municipal respousável pela gestão e coordenação da Política

Municipal de Assistência Social,
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gestão e coordenação da Política Mr"uricipal de Assistência Social destinar recuÍsos para

investimento e custeio das despesas e atividades do CMAS, bem como estruturar a

Secretaria E,xecutiva com profissional cle nível superior. cour conhecimento da Polít ica

Pirbl ica de Assistência Social.

CAPITULO I I

DAS COMPBTÊNCIAS

Arligo 2"

Assistêrrcia Social de Cruzeiro - CMAS.

Comoete ao Conselho MuniciPal de

I - Elaborar scr"t Regittret l to Interno, o conlul l to de

normas aclministrativas definidas pelo Conselho, collr o objetivo de planejar, orientar e

gerir adequadatrente seu funcionamento:

II - Aprovar a Política Municipal de Assistência

Social, na perspectiva do Sistema Unico da Assistência Social (SUAS), e com as

diretr izes estabelecidas pelas ConÍèrências Naciotrais, Estaduais e Mlnicipais de

Assistência Social;

I I I  - Aprovar o Plano Anual e Plurianual de

Assistência Social;

IV - Cortvocar, nLlm processo articulado com a

Conferência Nacional e a ConÍèrência Estaclr.ral, a Conf'erência Municipal de Assistência

Social bem conro aprovar aS norrì1as cle fìrnciot'tanrento da mesura e constituir a

comissão organizadora e o respectivo Regirttclt to It t tert lo;

V - E ' t r c a t t t i n l l a r a S d e l i b e r a ç õ e s d a C o r r Í è r ê n c i a

Municipal aos orgãos competentes, ntonitorar setls desdobramentos e acompanhar sua

implernentação .iunto aos órgãos gestores;

Vl -or ientaresubsid iarasconferênciasmunic ipa is

de assistência social;

V I I - A c o r t r p a t r l r a r . a v a l i a r e f i s c a l i z a r a g e s t ã o d o s

recursos, bern cotlo os ganhos sociais e o clesctlrpcnlto daS ações aprovadas pela

polít ica Municipal cle Assistência Social, clc acorclo col l ' ì  os cri terios de avaliação

def in idos nelo CMAS;
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VIII - Normatizar as ações e

serviços de natureza pública e privada, no calllpo da assistência

com o órgão da Administração PÚrblica Municipal responsável

Pol í t ica Munic ipa l  de Assis tênc ia Socia l ;

IX - Aprovar o Plano Municipal de Capacitação para

área de Assistêr,cia Social, de acordo coln a Nortna Operacional Básica vigente;

X - Aprovar o Plano Integrado de Capacitação de

Recursos Flunranos para a área de Assistência Social, de acordo com as Normas

Operacionais Básicas do SUAS (Ì\OB/SUAS) e de Recursos Humanos (NOB-RH);

Xl - Zelar pela implemeutação do SUAS no âmbito

municipal e slras especif icidades;

XII - Apreciar' .  após elaboração de parecer da

Comissão Permanente afeta, a proposta orçametttária dos recllrsos destinados a todas as

ações de assistência social, tanto os recursos próprios, quanto os oriundos da esfera

íèderal e estaclnal, alocados no Fundo MLrnicipal de Assistência Social, a ser

encaminhacJa pelo órgão da Admirristração Pública Municipal, responsável pela

coordenação da Polít ica Municipal de Assistência Social, através de publicação de

resolução con-r decisão da Plenária;

XIII - Apreciar' .  após elaboração de parecer da

Comissão Permanente afeta, o plano de aplicação do Fttndo Municipal de Assistência

Social, atraves de publicação de resolução corrr decisão da Plenária e acompanhar a

execução orçantentária e financeira anual e plurrianual dos recursos;

XIV - Aprovar critérios municipais de repasse de

recursos. cle acorclo com a legislação vigetrtc, respeitarrdo os parâl-netros adotados na

LOAS e explicitar os indicadores de acompanltattrcnto:

X V

organizações de assistência social;

Inscrever e f iscalizar as entidades e

XVI - Manter articulação com o Conselho Estadual

de Assistência Social - CONSEAS e com o Conselho Nacional de Assistência Social -

CNAS;

XVII - Propor Í 'ornrr 'r lação de estudos e pesquisas

que subsidiem as ações do CMAS no controle cla Polít ica Murricipal de Assistência

regular a prestação de

social, conjuntamente

pela coordenação da
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Social, bem como com o escopo de identi{ìcar dados relevantes e a qualidade dos

serviços de assistência social no âmbito do Murnicípio;

XVIII - Estabelecer interlocução com os demais

conselhos de direitos;

IX - Irif'onïar ao CNAS sobre o cancelamento de

ir iscrição de er,t idades e organizações de assistência social;

XX - Aprovar no irrícic.r de cada nova gestão o

Planejamento Estrategico do CMAS, corlr o ob.letivo de definir nletas, ações e

estrategias e prazos, envolvendo todos os conselheiros, titulares e suplentes, e os

tecnicos do Corrsell to.

XXI - Aprovar o relatório anual de Gestão;

XXII - Zelar pela anrpl iação e qualidade da rede de

serviços socioassistenciais para todos os destinatários da Polít ica bem como cl ivulgar e

promover a defesa dos direitos socioassistenciais;

XXIII - Acionar o Ministério PúbÌico, como

instância de deÍèsa e garantia de suas prerrogativas legais;

Art. 03. No exercício de suas atr ibuições deverá o

CMAS:

I - DifLrndir a t,ei Orgâr-rica de Assistêr-rcia Social

(LOAS), a Polít ica Nacional de Assistência Social (PNAS), a Norma Operacional

Básica vigente clo Sistema Unico de Assistência Social (NOB/SUAS) e a Norma

Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB/RH) em âmbito municipal;

I I  - OÍèrecer strbsídios para elaboração legislat iva de

atos que visenr ao enfrentamento à pobreza. à galaltt ia dos mínimos sociais ao

provimento de condições para atender contingêrtcias sociais e à universalização dos

direitos sociais, para o alcance dos objetivos da legislação vigente;

III - Mauter intercârnbios com organismos e

instituições de assistência social em ârlbito estadual, nacional e internacional;

lV - Remeter, anualmente, prestação de contas para

os órgãos competentes, bem como as diretr izes e as ações a serem executadas no

exercício seÍruinte.
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DA coMPoslÇÃo B olìGANrztÇAo

A r t i g o 4 " - o C o r r s e l l r o M u n i c i p a l d e A s s i s t ê n c i a

Social de Crr.rzeiro (CMAS) será composto por 12 (doze) membros e seus respectivos

suplentes, de acordo com a paridade entre govet'tto e socicdade civil qLle segue:

I - Do Podcr l)úrbl ico:

a) 02 (dois) repre setrtante da Secretaria de

Assistência Social;

b) 01 (urn) representante da Secretaria da Educação;

c) 01 (um) representante da SecreÍariada Saúde;

d) 01(um) representante da Secretaria de Finanças'

O 01 (urrr) repre selrtante do F-undo Social de

Solidariedade;

I I -  Da Sociedade Civ i l :

a) 01 (Lrrrr) representante dos usuários ou de

organizações de usuários da Assistência Social;

b) 04 (quatro) representante de otganrzação da

sociedade civi l  de Assistência Social;

c) 01 (unr) rcpresental l te cla Ordem dos Advogados

do Brasil .

S l".Os representautes do Poder Público serão

indicados pelos titr-rlares das Pastas clo Governo Municipal que cornpõem o Conselho'

$2" .osrepresentantesdoPoderPúbl ico, in tegrantes

do Conselho, serão convocados pelas respectivas áreas para cumprimento de suas

obrigações junto ao Conselho.

Q 3 . . C o n s i d e r a t r l - s e r c p r e s e n t a n t e s d e u s u á r i o s ,

pessoas vinculaclas aos pro.ietos, serviços e bellel'ícios socioassistenciais, organizados

sob a fornia de associações, movimerrtos sociais, fõrulrs oLt outros grupos organizados

sob difèrentes fbrmas de constituição jurríclica ou social, de âmbito municipal'

$ 4o' Consicleram-se entidades e organizações de

assistência social:

CA I ' ITULO I I I
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a) de atendinrcrrto: aclr"relas c1ue, de fbmia continuada,

pernìaÍìente e planejada, prestam serviços, execLrtanl prograr'ìias ou projetos e concedem

benefícios de proteção social básica ou especial, dir igidos às famíl ias e indivíduos em

situações de vulrterabil idade ou risco social e pessoal;

b) de assessoramento: aquelas QUe, de forma

continuada, permanente e planejada, prestar'Ì1 serviços e executam programas ou

projetos voltados prioritariamente para o fbrtalecinrento dos rrrovirnentos sociais e das

organizações de usuários, formação e capacitação de l ideranças dir igidas ao público da

Polít ica de Assistência Social:

c) de def'esa e gararitia de direitos: aquelas que, de

forma continuada, pern'Ìanerìte e plane.iada, prestant serviços e executam programas ou

projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos

socioassistenciais, construção de novos direitos. pronroção da cidadania, enfientan-ìento

das desigr"raldades sociais, art iculação com órgãos públicos cle defèsa de direitos,

dir igidos ao público da Polít ica de Assistência Social;

$ 5". Consideram-se organizações representativas de

trabalhadores da área da Assistência Social, associações de trabalhadores, sindicatos,

consell'ros ntr"uricipais de profissões regulanrentadas que organizam, defendem ou

representanr os interesses dos trabalhadores qLle atuam insti tucionalntente na Polít ica de

Assis tênc ia Socia l .

$ 6". Os representantes da sociedade civi l ,  t i tulares e

suplentes, serão eleitos em fórum especialmente corrvocado para este fìm, através de

edital publicado em jornal de arnpla circr,rlação dentro do Município e/ou no Diário

Oficial do Município, afixado no quadro de avisos da Prefeitura e divulgados no site

ofìcial onde o Corrselho está localizado. cor.ìl pelo menos 30 (trinta) dias de

antecedência, sob o acompanhamento do Ministerio Público.

$ 7" Sotre nte será adnrit ida a representação no

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS as organizações juridicarnente

constitr.rídas enr regular funcionamento inscritas l-to conselho.

S 8" As entidades e organizações eleitas serão

representadas por Conselheiros vinculados e indicados por estas, podendo ser

substituídos, ser'ìì pre.iuízo da represetrtatividade da entidade e organização.
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$ 9". Os representantes das entidades e organizações

serão indicados ao órgão da Administração Púrblica Mr"rrr icipal responsável pela gestão e

coordenação da Polít ica Mr"rnicipal de Assistência Social e designados através de ato do

Prefeito Municipal. no prazo de 15 (quinze) dias após as eleições.

$ 10". O mandato dos conselheiros será de 2 (dois)

anos, sendo perntitida uma única recondução podendo ser substituído, a qualquer tempo,

a critério da sua representação.

$ I l" Os suplelttes strbsti tuirão os respectivos

titulares em seLls inrpedimentos, e ern caso de vacâtrcia, assutnirão o cargo pelo restante

do mandato.

$ 12" Cada conselheiro eleito em foro próprio para

representar slta categoria, estará não só representando a mesma, mas a política como um

todo de sua irrstâtrcia de governo.

CAPITT]LO IV

DA ESTRUTTJRA

Artigo 5o - O Conselho Municipal de Assistência

Social terá a seguirrte estrutura:

I - Mesa Diretora;

I I  -  P lenár io ;

II I  - Comissões Tetrráticas Permanentes;

IV - Secretaria Execr"rtiva.

S 1". A Secretaria Execr'úiva deverá ser a unidade de

apoio ao funcionamento do CMAS, para assessorar suas reuniões e divulgar suas

del iberações. devendo contar com pessoal tecnico-aclnr i  t t istrativo'

$ 2". A Secretaria Executiva subsidiará o Plenário

com assessoria tecrrica e poderá requisitar cottsultoria e assessoramento de instituições,

órgãos e enticiades ligados à área da assistência social, para dar suporte e/ou prestar

apoio técnico-logístico ao Conselho,

v
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CAPITI.-1I.O V

DO FUNCIONAMIiNTO

Artigo 6o - O CMAS terá seu funcionamento

regulamentado por Regimento Interno próprio, obedecendo às seguintes normas:

I - O exercício da função de conselheiro é

considerado serviço de interesse pirbl ico relevantc e valor social e não será remunerado.

II - O Plenário c o orgão de deliberação rnáxima.

III  - As scssõcs plenárias serão realizadas,

ordinarianrente.l (unia) vez a cada rnês. corrfbrtrre calendário anual previamente

acordado, eo extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou por

requerimento da maioria dos seus membros.

IV- DeÍrnirá tanrbénr o quórum mínirno para o

caráter deliberativo das reuniões do Plerrário c para as questões de suplência e perda do

nrandato por faltas;

V - As decisões do Conselho serão consubstanciadas

em resoluções.

Artigo 7" - Todas as sessões do CMAS serão

públicas e precedidas de ampladivulgação rrrediante pLrbl icação nas mídias sociais e site

oficial da prelèitura.

Parágratb Urrico - As Resoluções do CMAS, bem

con'ìo os telllas tratados em reuniões da mesa diretora e comissões, serão objetos de

ampla divulgação pr,rblicadas no Diário Oficial do Mr"rnicípio e/ou divulgados no site

oficial da prefeitr-rra bem como nas mídias sociais.

Art igo 8o - O Corrselho Municipal de Assistência

Social (CMAS) instituirá Grupos de Trabalho, cle car'áter temporário, para atender a uma

necessidade pontr.ral e Cornissões Ternáticas, antbos loruiados por conselheiros titulares

e/ou suplentes, corl l  a f inal idade de subsidiar o Plenário.

$ 1". As Comissões Temáticas, de carâter

permanentc. podcnt ser:

\,
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I - Cornissão de Polít ica de Assistência Social;

I I  - Comissão cle Orçantento e Financiamento;

III  - Conrissão cle Norntas e l ,egislação.

$ 2". As cottt issões temáticas serão compostas

paritarianrente por conselheiros titulares e/ou suplentes representantes do Poder Público

e da Sociedade Civi l .

Artigo 9o - O Cor-rselho Municipal de Assistência

Social de Crgzeiro (CMAS) contará conr urlla Mesa Diretora paritária, courposta por

conselhciros eleitos dentre seus menrbros, pafzÌ ntattdato de 02 (dois) anos, permit ida

uma úrnica recortdr:ção por igual período, seudo:

I - Presidente;

II  - Vice-Presidente;

III - Prinreiro Secretário;

IV - Segtrnclo Sccretár' io.

Parágrafb Unico. Será deÍìnida a alternância do

comando na presidência entre sociedade civi l  e poder público regulamentado por meio

do Iìesi n-ìento Interno,

Artigo 10" - O Conselho Municipal de Assistência

Social contará con'ì unla Secretaria Executiva, ctrjas estruturas, atribuições e

competências cle scus dirigentes serão estabclecidas Iìc) Iìcgimento Interno do CMAS
í
I hornologado por Decreto. i

ParágraÍb tinico - A Secretaria Executiva deverá

corìtar coul unla Secretária Executiva, que deve ter uível superior para atender as

especificidades dos serviços socioassisterrciais e das fr-rnções essenciais de gestão do

Sistema Ulico de Assistência Social - SUAS delìnida pela Norrla Operacional Básica

de Recursos l lumanos do Sistema Unico de Assistôncia Social - NOB - RH/ SUAS.

ffi
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capÍrulo vt
Do FUNDo MUNIcIpAL DE ASSISTÊxctn soctAl,

Artigo I 1 - l ì ica nratrt ido o Fundo Municipal de

Assistência Social, criado pela Lei Mr.rnicipal no 3083 de 08 de agosto de 1997

vinculado ao Conselho Municipal de Assistência Social, sendo instrumento de apoio e

suporte técnico-financeiro para o desenvolvirnento da política municipal de assistência

social, mediante programas, projetos e serviços, passa a vigorar nos termos desta lei.

Art igo l2 - Corrsti tuctrr rcceitas do Fr"tndo Municipal

I - Dotações consignadas anualmente no orçamento

do Município e creditos suplementares que lhe fbrem destinados;

II Repasse de recursos financeiros de órgãos

federais e estaduais;

II I  - Receitas de collvêlr ios, visando atender aos

obietivos do Furtdo;

IV - Contribuições voluntárias e doações oriundas de

de direito pirblico or-r privado, bem como de organismo

V - Legados;

VI - Resultados cle sr,ras aplicações financeiras;

VII Qr.raisqtrer otttras receitas eventuais aos

objetivos do Furndo.

Artigo 13 - A utilização dos recursos do Fundo

Municipal de Assistência Social será realízada conl observância das normas e

competências dos sistemas de adnlinistração 1ìnanceira e orçamentária.

Artigo l4 - As receitas proprias discrirninadas no

Art. 12, serão r-rtilizadas no pagamento de despesas inerentes aos objetivos do Fundo e

empenhados à conta das dotações da urridade de despesa do Conselho Municipal de

Assis tênc ia Socia l .

de Assistência Social.

pessoas físicas ou .iurídicas,

nacionais e internacionais;
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permanente.

publicação, revogadas as disposições e

3.819 de 22 de abr i l  de 2008, 4.089

fevereiro de 2014.
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Social terão as seguintes aplicações:

I - Apoio técnico e financeiro aos programas,

pro.ietos e serviços de assistência social. cottJbrmc cl iretr izes estabelecidas pelo

Conselho Municipal de Assistência Social;

II Capacitação de recursos humanos e

desenvolvimento de estudos e pesquisas, atendidas as diretrizes estabelecidas pelo

Conselho Municipal de Assistência Social.

III - Programas de capacitação para conselheiros e

Fundos, bem como para quali Í ìcação sistemática e continuada de

na ârea da Assistência Social garantirrdo a quali f icação tecnica

Artigo :--Esta Lei entrará em

contrário, em especial as

05 de outubro de 2011

vigor na data de sua

Leis Municipais no

e 4244, de 06 de

rr ra io  de 2018

BRIEL FONSECA

to  Mun ic ipa l

Publicado no átr io da Prefeitura Municipa íc Cruzeiro, conforme L.O.M. Art. 66'

Registre-se e Arquive-se. e maio de 2018
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