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Fago saber que a Cdmara Municipal de Santa Fd de Goi6s, Estado de

Goi6s, APROVA, e eu Prefeita Municipal, SANCIONO a seguinte LEI:

CAPiTULO - I
DOS OBJETIVOS

Art l'- Fica criado o Conselho Municipal de Assist0ncia Social - CMAS, 6196o de
deliberagdo colegiada, paritririo, de carSter permanente e de dmbito municipal, vinculado a
Secretaria Municipal de Assist6ncia Social, respons6vel pela coordenagao da Politica Municipal
de AssistCncia Social, cujos membros, nomeados pelo Prefeito, tOm mandato de 2(dois) anos,
permitida uma rinica recondugio por igual periodo.

Art.2'- Respeitadas as competdncias exclusivas do Legislativo Municipal, as principais
atribuigdes do Conselho Municipal de Assist6ncia Social s6o:

I- Aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar a execugdo e o funcionamento da Politica Municipal
de Assist0ncia Social, elaborada em consondncia com a Politica Estadual e Nacional de
Assist6ncia Social, na perspectiva do SUAS - Sistema Unico de Assist6ncia social, e com as

diretrizes estabelecidas pelas Conferdncias de Assist6ncia Social.
II- Apreciar e aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar o Plano Municipal de Assistdncia Social,
suas adequag6es e acompanhar a sua execugio.
III - Aprovar o plano de aplicagio do Fundo Municipal de Assist6ncia Social e acompanhar a
execugio orgament6ria e financeira anual dos recursos.

lY - zelar pela implementagdo e pela efetivagio do SUAS, buscando suas especificidades no
ambito das trds esferas de govemo e efetiva participagao dos segmentos de representageo no
Conselho.
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V- Normatizar as ag6es e regular a prestagAo de servigos de natureza priblica e privada no campo
da Assistdncia Social, exercendo essas fungdes num relacionamento ativo e dindmico com os

6rg5os gestores, resguardando-se as respectivas competencias.

VI -.Apreciar e aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar a proposta orgament6ria dos recursos

da assist6ncia social a ser encaminhada ao Poder Legislativo, em consonAncia com as diretrizes
das conferdncias nacional, estadual e municipal e destinados a todas as a96es de Assist6ncia

Social, tanto os recursos pr6prios quanto os oriundos da esfera de govemo estadual e ou federal,
alocados no Fundo Municipal de Assist6ncia Social, e articular junto ao Poder Legislativo para

manter ou ampliar a proposta aprovada pelo conselho.
VII - Receber, analisar e manifestar-se (em sistema informatizado disponibilizado pelo MDS)
sobre a aprovag6o, integral ou parcial, ou rejeigdo da prestagio de contas anual da aplicagio dos
recursos transferidos pelo FNAS a titulo de apoio financeiro ao aprimoramento da gestao

descentralizada do SUAS, isto d, os recursos do IGDSUAS.
VIII - Apreciar e aprovar a execugio orgamentaria e financeira do Fundo Municipal de
Assistdncia Social a ser apresentada regularmente pelo gestor do Fundo.
IX - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestao dos recursos financeiros e dos recursos humanos,
bem como os ganhos sociais e o desempenho dos beneficios, rendas, servigos s6cioassistenciais,
program.B e projetos aprovados na Politica de Assistdncia Social Nacional, Estadual e Municipal
e a gestSo integrada de servigos e beneficios socioassistenciais.
X - Aprovar o plano integrado de capacitag5o de recursos humanos para a 6rea de Assist$ncia
Social, de acordo com as Normas operacionais B6sicas do suAS(NoB-suAS) e de Recursos
Humanos(NOB-RIVSUA S).

XI - Acompanhar os processos de pactuagio da comissiio Intergestora Tripartite - clr e

Comissdo Intergestores Bipartite - CIB.
XII - Acompanhar os indicadores pactuados nacionalmente como o IDGCRAS e IGDM .

XIII- Inscrever e fiscalizar as entidades e organizag6es de Assist6ncia Social de rAmbito
municipal, bem como servigos, programas, projetos e beneficios socioassistencias,
independentemente do recebimento ou nao de recursos priblicos e propor ao Conselho Nacional
de Assist6ncia Social o cancelamento de inscrigEo das mesmas que incorrerem em
descumprimento dos principios previstos no art.4o da LoAS e em irregularidades na aplicagEo de
recursos, e do cumprimento do que estabelece a Resolugio CNAS no 14, de2014.
XIV - A instAncia recursal das decis6es dos Conselhos Municipais de Assist€ncia Social 6 o
correspondente conselho Estadual e o prazo para que as entidades apresentem recurso d de 30
(trinta) dias, contados a partir do dia seguinte ao da cidncia formal da decisdo.
XV - Regular a prestagao de servigos de natureza priblica e privada no campo da assistdncia
social, no Ambito do municipio, considerando as normas gerais do CNAS, as diretrizes da politica
estadual de assist6ncia social, as proposig6es da confer6ncia municipal de assist0ncia social e os
padr6es de qualidade para a prestagao dos servigos.
XVI - Acompanhar e fazer o controle social quanto ao alcance dos resultados dos pactos
estabelecidos com a rede prestadora de servigos da Assist0ncia Social (publica e privada), para a
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protegio social b6sica e a protegio social especial e no que se refere ao orgamento e prestageo de

contas, o papel vai al6m de aprova-lo, deve ser objeto de discussiio para sua construgdo

democr6tica e participativa.

XVII - Definir os programas de assistCncia social (a96es integradas e complementares com
objetivos, tempo e rirea de abrang6ncia definidos para qualificar, incentivar e melhorar os

beneficios e os servigos assistencias, obedecendo aos objetivos e principios estabelecidos na Lei
8.742, de 1993, com prioridade para a insergdo profissional e social)
XVIII - Definir os crit6rios e prazos para concessSo dos beneficios eventuais (provisdes

suplementares e provis6rias) que integram organicamente as garantias e sao prestadas aos

cidadios e is familias em virtude de nascimento, morte, situagdes de wlnerabilidade tempor6ria
e de calamidade ptiblica.
XIX - Apreciar e aprovar a proposta orgamentiria dos recursos destinados a todas as ag6es de

assistOncia social, tanto os recursos pr6prios do municipio quanto os oriundos de outras esferas de
governo, alocados no respectivo Fundo Municipal de Assist6ncia Social, em consondncia com as

diretrizes das conferCncias nacionais, estaduais e municipais e a legislagEo pertinente..

XX - Apreciar o relat6rio Anual de atividades e de execugdo financeira dos recursos do FMAS
no minimo trimestralmente, respeitando a destinagio minima de 3% dos IGDs destinados ao
aprimoramento do Conselho de Assist€ncia Social.
X)il - Elaborar e publicar seu Regimento Interno, o conjunto de normas administrativas
definidas pelo Conselho, com o objetivo de orientar o seu funcionamento.
X) I- Aprovar critdrios de partilha de recursos, respeitando os pardmetros adotados na LOAS e
explicitar os indicadores de acompanhamento.

XXIII- Aprovar o pleito de habilihgao do municipio.
X)([V - Aprovar a DeclaragEo do gestor municipal comprovando a estrutura para recepqio,
identificagdo, encaminhamento, orientagdo e acompanhamento do Beneficio de prestagdo

Continuada (BPC) e Beneficios Eventuais.

XXV - Fiscalizar e acompanhar o Beneficio de Prestagio Continuada - BPC e o Programa Bolsa
Familia - PBF.

XXVI - Exercer o controle social da gestao do trabalho no Ambito do SUAS, conforme prescrito
na NOBRFVSUA5/2006.

)Oryfl - Emitir declaragdo comprovando o funcionamento da sistem6tica de monitoramento e

avaliagdo de protegdo social b6sica e protegEo social especial.
XXVIII - Emitir declaragdo comprovando a existdncia de estrutura e de t6cnico de nivel superior
respons6vel pela Secretaria Executiva, do Conselho Municipal de Assist6ncia Social.
X)(IX - Analisar e emitir parecer conclusivo acerca da regularidade da aplicagdo dos recursos
financeiros no imbito da Assist6ncia Social.
X)O(- Apreciar, aprovar e acompanhar o Plano de A96o e o Demonstrativo Sint6tico Fisico-
financeiro anual a ser apresentado pelo 6196o gestor no sistema SUAS/WEB.
X)o(I - Apreciar e aprovar o Plano de Agdo e o Demonstrativo Anual Fisico Financeiro da
Execugdo da Receita e da Despesa. 
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XX)ilI - Convocar, num processo articulado com a Confer6ncia Estadual e Nacional, a

Confer6ncia Municipal de Assist6ncia Social, bem como aprovar as normas de funcionamento da
mesma e constituir a comissdo organizadora e o respectivo Regimento Intemo.
XXXII - Deliberar as propostas aprovadas pela Confer0ncia Municipal de Assist6ncia Social e
encaminhar is instAncias competentes e monitorar seus desdobramentos.

XXXIV - Aprovar os instrumentos de lnformagdo e Monitoramento instituidos pelos governos

estadual e federal.

XXXV - Propor a96es que favorecem a interface e superem a sobreposigdo de programas,
projetos, beneficios e servigos.

XXXVI. - Articular junto ao 6195o gestor a regulagEo de padrdes de qualidade de atendimento,

bem como o estabelecimento de critdrios para os repasses de recursos financeiros do FMAS.
XXXVII - Divulgar e promover a defesa dos direitos s6cioassistenciais.
X)O(VIII - Exercer a orientagdo e o controle do Fundo Municipal de Assist6ncia Social.
X)OilX - Monitorar, fiscalizar, realizando visitas t6cnicas, avaliando e mensurando alcances

sociais e aquisig6es pelos usu6rios dos Servigos da Protegio Social B6sica e Proteg4o Social
Especial, realizados pelos Equipamentos da rede socioassistencial municipal (executada pela
rede priblica e pela rede privada) zelando pela qualidade da prestagdo de servigos.
XLI - Estimular e propor a intersetorialidade e a transversalidade das politicas ptblicas.
XLI - Contribuir na aplicaglo do Marco Regulat6rio das Organizag6es da Sociedade Civil em

conformidade com a Lei n" 13.019/2014.

XLII - Eleger entre seus membros a sua mesa diretora (presidente e vice- presidente, primeiro
secrelirio e 2'secretario, respeitando a paridade).

XLIII - Emitir parecer declarat6rio sobre prestagio de contas das OSCs da Rede dos Servigos
Socioassistencias somente mediante: os Termos de Fomentos e Termos de Colaborag6o, Plano de
AgIo, Relat6rio de Atividades e Prestagao de Contas, formalmente executados e apresentados.

XLIV - Acionar, quando necess6rio, o Minist6rio P[blico, como instincia de defesa e garantia
de suas prerrogativas legais,

CAPITULO II
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

sEcAo-r
DA COMPOSTqAO

Art. 3' - O CMAS ter6 a seguinte composig6o:

I - Do Governo Municipal:
a. 0l representante da Secretaria Municipal de Assist0ncia Social.
b. 01 representante da Secretaria Municipal de Educagdo.
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c. 0l representante da Secretaria Municipal de Satide.

d. 0l representante da Secretaria Municipal da Administragdo.

II - Da Sociedade Civil:
a. 0l representante do F6rum de Usuarios da Politica de Assist6ncia Social que esteja em
funcionamento continuado e permanente reconhecido pelo CMAS, ou de Entidade de Usu6rios,
no Ambito municipal.
b. 0l representante do F6rum de Trabalhadores da Politica de Assist6ncia Social em
funcionamento continuado e permanente, reconhecido pelo CMAS, ou de Entidade de

Trabalhadores da Politica de Assist0ncia Social, de Ambito municipal.

$ l" - Cada titular do CMAS ter6 um suplente, oriundo da mesma categoria ou segmento

representativa, isto 6, nao 6 da mesma entidade, devendo ser observada a paridade entre
representantes govemamentais e n6o govemamentais.

$ 2o - Cada pessoa membro poder6 representar somente um 6rgdo ou entidade.

$ 3o - Somente ser6 admitida a participagdo em cargos efetivos ou suplentes no CMAS de

entidade juridicamente constituidas, e em regular funcionamento, cumprindo plenamente a

ResolugSo do CNAS de no 14/2014 de 14105D014 .

$ 4o - Somente ser6 admitida a participagio em cargos efetivos ou suplentes no CMAS da
representageo de F6runs de Usudrios e de Trabalhadores quando constituidos e em
funcionamento regular, permanente e continuado e reconhecidos pelo CMAS e n6o necessitando
de estarem juridicamente constituidos.

$ 5" - Quando na sociedade civil houver uma fnica entidade habilitada de um determinado
segmento de representagEo da Politica de Assist6ncia Social, ou um rinico forum reconhecido e

em funcionamento continuado e permanente de determinado segmento de representag6o da
Politica de Assist6ncia Social admitir-se-ri, provis6ria e excepcionalmente, enquanto novas
entidades ou f6runs surjam, que o CMAS preencha as vagas de titular e suplCncia com
representantes da mesma entidade.

$ 6o - Os representantes da Sociedade Civil, ser6o eleitos em f6rum pr6prio e/ou forum rinico
especifico para este fim, convocado pelo CMAS, sob a fiscalizagio do Ministdrio Pribtico
Estadual.

$ 7'- Os representantes da Sociedade civil n5o podem ocupar cargos priblicos em comissio.

$ 8' - Consideram-se usudrios os benefici6rios abrangidos pela Lei no 8.74211993 (LOAS) - pela
Politica Nacional de Assist€ncia Social (PNAS) e pelo Sistema Unico de Assist0ncia Social
(SUAS), sendo legitimos: associagSes, f6runs, movimentos sociais organizados e regularmente
em funcionamento continuado e permanente e reconhecidos pelo CMAS.

$ 9'- Consideram-se entidades de atendimento aquelas que de forma continuada, permanente e

planejada, prestam servigos, executam programas ou projetos e concedem beneficios de protegdo
social basica ou especial, dirigidos ds familias e individuos em situageo de vulnerabilidades ou
risco social e pessoal nos termos da Lei n' 8.74211993 e respeitadas as deliberag6es do CNAS e

cumprem plenamente a Resolug6o CNAS no 14/2014. i
I
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$ l0' - Consideram-se entidades de assessoramento aquelas que, de forma continuada,

permanente e plane.jada, prestam servigos e executam programas ou projetos voltados

prioritariamente pra o fo(alecimento dos movimentos sociais e das organizagOes de usui{rios,

formagdo e capacitaglo de liderangas, dirigidos ao pribtico da politica de assistOncia social nos

termos da Lei 8.74211993 e respeitadas as deliberagdes do CNAS e cumprem plenamente a

Resolugdo CNAS n" l4l2014

$ llo - Consideram-se entidades de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma

continuada, permanente e planejada, prestam servigos e executam programas ou projetos voltados

prioritariamente pra a defesa e efetivagdo dos direitos socioassistenciais, constru96o de novos

direitos, promogdo da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulagao com

6rg6os priblicos de defesa de direitos, dirigidos ao priblico da polltica de assist6ncia social, nos

termos da Lei n" 8,'14211993 e respeitadas as deliberaqSes do CNAS e cumprem plenamente a

ResolugSo CNAS n' l412014

$ 12'- A titularidade e ou a supldncia no CMAS pertence ao 6rglo governamental para a

representageo govemamental e no caso da representagEo n6o governamental pertence a entidade

prestadora de servigos, de assessoramento e de garantia de defesa de direitos, ao segmento de

usuarios e ao segmento trabalhadores da assistdncia social.,

$ 13" - A pessoa que representa o 6196o p[blico, ou a representagSo nEo govemamental pode ser

substituido, mas a representagio nlo perde a titularidade ou supl6ncia.

$ 14o - Uma mesma pessoa n6o pode estar no CMAS ora representando uma Entidade e ou

segmento, ora outro para burlar o limite de duas participag6es consecutivas.

$ 15" - E vedada a indicagdo de servidor ptblico efetivo, contratado ou em cargo em comissEo

das tr6s esferas administrativas para representar a sociedade civil, salvo para servidor efetivo para

representar as entidades e organizag6es de trabalhadores do SUAS

Art.4" - Os membros titulares e suplentes do CMAS ser6o nomeados pelo Prefeito

Municipa[, mediante indicagio:
I - Do representante legal das entidades, quando da sociedade civil.
II - Do Prefeito ou dos Titulares das Secretarias Municipais, quando da representagao

governamental, recomendando que os titulares das secretarias n6o sejam membros titulares do

Conselho Municipal de Assist6ncia Social.

Art. 5o- A atividade dos membros do CMAS reger-se-6 pelas disposi$es:
I - O exercicio da fungdo de conselheiro 6 considerado servigo priblico relevante, e n6o ser6

remunerado.

II - Os membros do CMAS poderio serem substituidos mediante solicitagio da entidade e ou

segmento que representam, e do 6195o que representam, apresentada ao pr6prio Conselho que

encaminhard os novos nomes para nomeagio imediata pelo Prefeito Municipal.
III - Cada membro titular do CMAS ter6 direito a um lnico voto na sessdo plen6ria.
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IV - As decis6es do CMAS ser6o consubstanciadas em ResolugSes que ser6o publicizadas no

prazo de 48 horas.

V - O CMAS buscar6 aplicar o principio da altemAncia da Mesa Diretora (Presidente e Vice-
Presidente, 1o e 2o Secretiirios), possibilitando que se reveze entre o poder p0blico e a sociedade

civil e que no caso de representagio da sociedade civil nos referidos cargos, seja garantida a

altemdncia entre os fies segmentos que a comp6e ou seja Entidades de: atendimento, de

assessoramento, de defesa e garantia de direitos, e dos segmentos de trabalhadores da assist6ncia

social e de usu6rios.

VL...... N6o existe cargo nato no CMAS e nem na Mesa Diretora e o colegiado em plenriria de

membros titulares e ou na titularidade elegerdo em se95o especifica, isto 6, pr6pria para eleger o

seu presidente e vice-presidente, primeiro secret6rio e segundo secretdrio.

VII - Somente estare na titularidade aquele suplente que formalmente estiver constituido,

mediante comunicaglo formal de aus6ncia do titular.
VIII - O CMAS ser6 presidido por um conselheiro integrante, eleito entre seus membros, para o

mandato de 2(dois) anos, permitida uma rinica recondugdo, por igual periodo.

IX - Em caso de substituigio pelo 6195o de origem e ou renincia e ou afastamento de um

conselheiro que ocupa um dos cargos da mesa diretora, assumir6 o seu suplente at6 o t6rmino do

mandato e ser6 eleito um conselheiro titular para suprir iquela suplOncia, sempre respeitando a

paridade.

X - Perder6 o cargo de conselheiro aquele que se ausentar a tr6s reuni6es consecutivas ou a cinco

reuni6es consecutivas, sejam elas ordin6rias e ou extraordin6rias.

sEcAo-II
DO FUNCIONAMENTO

Art. 6o- O CMAS terd seu funcionamento regido por Regimento Interno pr6prio e
obedecendo as seguintes normas:

I - Plen6rio como 6rgao de deliberagEo m6xima.

II - As sess6es plen6rias ser6o realizadas ordinariamente a cada m6s, conforme calend6rio anual

previamente acordado, e, extraordinariamente quando convocadas pelo Presidente ou por

requerimento da maioria simples dos seus membros (metade mais um dos titulares ou na

titularidade).

Art. 7' - A Secretaria Municipal de Assist6ncia Social prestar6 apoio t6cnico e
administrativo, necess6rio ao funcionamento do CMAS.

Art 8' - O CMAS tere a seguinte estrutura de funcionamento:

I - Diretoria Executiva (respeitada a paridade):

a) Presidente
b) Vice-Presidente
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c) Primeiro Secret6rio
d) Segundo SecretSrio

II - Plenririo

III - Comissdes Tem6ticas

IV - Grupos de Trabalho

V - Secretaria Executiva

Art, 9' - O CMAS ter6 As ComissSes Tem6ticas Permanentes de Financiamento da

Assist€ncia Social, de Politica e Assistdncia Social, de Normas e Regulamentagdo, de

Acompanhamento de Transfer6ncia de Renda e Beneficios, do Programa de Aquisigio de

Alimentos e a de Acompanhamento das Deliberag6es das Confer6ncias, cujo atribuigdes estarao

regulamentadas no Regimento Intemo, sempre respeitando a paridade da representagio e sendo

coordenada por um conselheiro titular, sendo que o cargo d do conselheiro e nio do seu 6196o ou

entidade que representa.

Art. 10o - Os Grupos de Trabalho serao constituidos por deliberag6o em plen6ria e com

atribuigEo especifica e tempo determinado.

Art, llo - A Secretaria Executiva ter6 como titular um servidor efetivo do municipio, com

curso superior completo, indicado pelo CMAS e nomeado pelo Prefeito Municipal a disposigdo
plena do Conselho, cujas atribuig6es serio detalhadas no Regimento Intemo.

Art 12' - Para melhor desempenho de suas fungdes o CMAS poder6 reconer a pessoas e

entidades mediante os seguintes criterios:
I - Consideram-se colaboradores do CMAS as instituig6es formadoras de recursos humanos para

a Assist6ncia Social e as entidades representativas de profissionais e usu6rios dos servigos de

Assist6ncia Social sem embargo de sua condigio de membro.

II - Poderio serem convidadas pessoas ou instituigdes de not6ria especializagio para assessorar o
CMAS em assuntos especificos.

Art. 13'- Todas as sessdes do CMAS ser6o publicadas e precedidas de ampla divulgagio.

Par6grafo Unico. As deliberag6es do CMAS ser6o registradas em ata e publicadas em

Resolug6es, assim como os temas tratados em reuni6es da mesa diretora e comiss6es tem6ticas e

dos grupos de trabalho, serSo objetos de ampla e sistematica divulgagao.

Art. 14o, - A Secretaria Municipal a cuja compet6ncia estejam afetadas as atribuig6es

objeto da presente lei, denominar-se-6 "Secretaria Municipal de Assist0ncia Social".
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Art. l5o. - Com recursos da contrapartida do municipio e de cofinanciamento do Estado
para a Polltica de Assist€ncia Social do municipio, do ICD/SUAS e do IGD/PBF serdo cusreadas
as despesas com passagens adreas ou terrestres, hospedagem e refeigdes dos conselheiros
municipais govemamentais e ndo govemamentais, em atividade de representagdo do municipio
de interesse da Politica de Assist6ncia Social, tais como: forma96o, capacitagio, confer6ncia,
reuni6es, deliberadas com autorizagSo pelo CMAS, sejam elas em inst6ncias municipais,
regionais, estaduais e nacionais, promovidas pelo CMAS, CEAS, CNAS, CIB, CIT,
COEGEMAS, CONGEMAS e do MDS e da respectiva intersetorialidade de politicas priblicas.

Art. 16'. - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagdo, revogando expressamente
a Lei Municipal No 12l, de 20 de agosto de 1996.

GABINETE DA PREFEITA I\.{TJNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS, aos sete dias do

mds de junho de 2017.

Nosso <icro<Je,


