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PROJETO DE LEI Nº 084-01/2021
Cria o Conselho Municipal de Assistência
Social – CMAS, e dá outras providências.
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – do município de
Estrela, criado por Lei n° 2.776, de 09 de novembro de 1995, é um órgão de deliberação
colegiada, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade
civil, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde/Departamento do Desenvolvimento
Social, cujos membros, nomeados pelo Prefeito Municipal, têm mandato de 2 (dois)
anos, permitida a recondução.
§ 1º O CMAS é composto por 12 membros e respectivos suplentes indicados de
acordo com os critérios seguintes:
I – 6 (seis) representantes governamentais, a saber:
a) Secretaria Municipal da Saúde/Departamento do Desenvolvimento Social;
b) Secretaria Municipal da Educação;
c) Secretaria Municipal da Fazenda;
d) Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer;
e) Brigada Militar – CRPO/VT – 40° BPM;
f) 3° Coordenadoria Regional de Educação – CRE.
II – 6 (seis) representantes da sociedade civil, observado as Resoluções do
Conselho Nacional de Assistência Social, dentre representantes dos usuários ou de
organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos
trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério
Público, a saber:
a) APAE;
b) ASCAR/EMATER;
c) Entidades religiosas: Comunidade Evangélica (IECLB) e Paróquia Santo
Antônio;
d) Liga Feminina de Combate ao Câncer;
e) Trabalhadores do SUAS: CRESS, CRP, OAB, Sindicatos;
f) Usuários: Cadastro Único/Bolsa Família, CRAS, CREAS, GRACIE, APAE.
§2º Consideram-se, para fins de representação no Conselho Municipal, os
segmentos:
I – de usuários: aqueles vinculados aos serviços, programas, projetos e
benefícios da política de assistência social, organizados, sob diversas formas, em
grupos que têm como objetivo a luta por direitos;
II – de organizações de usuários: aquelas que tenham entre seus objetivos a
defesa e garantia de direitos de indivíduos e grupos vinculados à política de assistência
social;
III – de trabalhadores: são legítimas todas as formas de organização de
trabalhadores do setor, como associações de trabalhadores, sindicatos, federações,
conselhos regionais de profissões regulamentadas, fóruns de trabalhadores, que
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defendem e representam os interesses dos trabalhadores da política de assistência
social.
§3º Os trabalhadores investidos de cargo de direção ou chefia, seja no âmbito da
gestão das unidades públicas estatais ou das entidades e organizações de assistência
social não serão considerados representantes de trabalhadores no âmbito dos
Conselhos.
§4º O CMAS é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros,
para mandato de dois anos, permitida única recondução por igual período.
§5° Deve-se observar em cada mandato a alternância entre representantes da
sociedade civil e governo na presidência e vice-presidência do CMAS, não sendo
permitido ao órgão gestor a participação na mesa diretora.
§6º O CMAS contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura
disciplinada em ato do Poder Executivo.
Art. 02°. O CMAS reunir-se-á ordinariamente, uma vez ao mês e,
extraordinariamente, sempre que necessário; suas reuniões devem ser abertas ao
público, com pauta e data previamente divulgadas, e funcionará de acordo com o
Regimento Interno.
Parágrafo único. O Regimento Interno definirá, também, o quórum mínimo para
o caráter deliberativo das reuniões do Plenário, para as questões de suplência e perda
de mandato por faltas.
Art. 03º. A participação dos conselheiros no CMAS é de interesse público e
relevante valor social e não será remunerada.
Art. 04°. O controle social do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no
Município efetiva-se por intermédio do Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS e das Conferências Municipais de Assistência Social, além de outros fóruns de
discussão da sociedade civil.
Art. 05º. Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:
I – elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno;
II – convocar as Conferências Municipais de Assistência Social e acompanhar a
execução de suas deliberações;
III – aprovar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as
diretrizes das conferências de assistência social;
IV – apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância com as
diretrizes das conferências municipais e da Política Municipal de Assistência Social;
V – aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, apresentado pelo órgão
gestor da assistência social;
VI – aprovar o plano de capacitação dos trabalhadores do SUAS e dos
conselheiros, elaborado pelo órgão gestor;
VII – acompanhar o cumprimento das metas nacionais, estaduais e municipais
do Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS;
VIII – acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa Bolsa Família-PBF;
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IX – normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e
privada no campo da assistência social de âmbito local;
X – apreciar e aprovar informações da Secretaria Municipal da
Saúde/Departamento do Desenvolvimento Social inseridas nos sistemas nacionais e
estaduais de informação, referentes ao planejamento do uso dos recursos de
cofinanciamento e a prestação de contas;
XI – apreciar os dados e informações inseridas pela Secretaria Municipal da
Saúde/Departamento do Desenvolvimento Social, unidades públicas e privadas da
assistência social, nos sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações
sobre o sistema municipal de assistência social;
XII – alimentar os sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e
informações sobre os Conselhos Municipais de Assistência Social;
XIII – zelar pela efetivação do SUAS no Município;
XIV – zelar pela efetivação da participação da população na formulação da
política e no controle da implementação;
XV – deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS em
seu âmbito de competência;
XVI – estabelecer critérios e prazos para concessão dos benefícios eventuais;
XVII – apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser
encaminhada pela Secretaria Municipal da Saúde, através do Departamento
Desenvolvimento Social em consonância com a Política Municipal de Assistência Social;
XVIII – acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os
ganhos sociais e o desempenho dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais do SUAS;
XIX – fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice de Gestão
Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-PBF, e do Índice de Gestão
Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS;
XX – planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos IGD-PBF e IGD-SUAS
destinados às atividades de apoio técnico e operacional ao CMAS;
XXI – participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual no que se refere à assistência social, bem
como do planejamento e da aplicação dos recursos destinados às ações de assistência
social, tanto dos recursos próprios quanto dos oriundos do Estado e da União, alocados
no Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;
XXII – aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e projetos
socioassistenciais, objetos de cofinanciamento;
XXIII – orientar e fiscalizar o FMAS, de cuja dotação orçamentária serão
atendidas as despesas decorrentes desta Lei;
XXIV – divulgar, no Diário Oficial Municipal, ou em outro meio de comunicação,
todas as suas decisões na forma de Resoluções, bem como as deliberações acerca da
execução orçamentária e financeira do FMAS e os respectivos pareceres emitidos.
XXV – receber, apurar e dar o devido prosseguimento a denúncias;
XXVI – estabelecer articulação permanente com os demais conselhos de
políticas públicas setoriais e conselhos de direitos.
XXVII – realizar a inscrição e validação das entidades, programas, projetos,
benefícios e organizações de assistência social;
XXVIII – notificar, fundamentadamente, a entidade ou organização de assistência
social no caso de indeferimento do requerimento de inscrição;
XXIX – fiscalizar as entidades e organizações de assistência social;
XXX – consubstanciar as decisões do Conselho Municipal de Assistência Social
em Resoluções quanto às suas deliberações;
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XXXI – registrar em ata as reuniões;
XXXII – instituir comissões e convidar especialistas sempre que se fizer
necessário.
XXXIII – avaliar e elaborar parecer sobre a prestação de contas dos recursos
repassados ao Município.
Art. 06º. O CMAS deverá planejar suas ações de forma a garantir a consecução
das suas atribuições e o exercício do controle social, primando pela efetividade e
transparência das suas atividades.
Parágrafo único. O planejamento das ações do conselho deve orientar a
construção do orçamento da gestão da assistência social para o apoio financeiro e
técnico às funções do Conselho.
TÍTULO II

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 07º. A Conferência Municipal de Assistência Social é instância máxima de
debate, de formulação e de avaliação da política pública de assistência social e definição
de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, com a participação de representantes do
governo e da sociedade civil.
Art. 08º. A Conferência Municipal de Assistência Social deve observar as
seguintes diretrizes:
I – divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando
objetivos, prazos, responsáveis, fonte de recursos e comissão organizadora;
II – garantia da diversidade dos sujeitos participantes, inclusive da acessibilidade
às pessoas com deficiência;
III – estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos
delegados governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil;
IV – publicidade de seus resultados;
V – determinação do modelo de acompanhamento de suas deliberações;
VI – articulação com a Conferência Estadual e Nacional de Assistência Social.
Art. 09º. A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada
ordinariamente a cada quatro anos pelo Conselho Municipal de Assistência Social e
extraordinariamente, a cada 2 (dois) anos, conforme deliberação da maioria dos
membros do Conselho.
TÍTULO III

DA PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS
Art. 10. É condição fundamental para viabilizar o exercício do controle social e
garantir os direitos socioassistenciais o estímulo à participação e ao protagonismo dos
usuários no Conselho e Conferência Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. Os usuários são sujeitos de direitos e público da política de
assistência social e os representantes de organizações de usuários são sujeitos
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coletivos expressos nas diversas formas de participação, nas quais esteja caracterizado
o seu protagonismo direto enquanto usuário.
Art. 11. O estímulo à participação dos usuários pode se dar a partir de articulação
com movimentos sociais e populares e de apoio à organização de diversos espaços tais
como: fórum de debate, audiência pública, comissão de bairro, coletivo de usuários junto
aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
Parágrafo único. São estratégias para garantir a presença dos usuários, dentre
outras, o planejamento do conselho e do órgão gestor; ampla divulgação do processo
nas unidades prestadoras de serviços; descentralização do controle social por meio de
comissões regionais ou locais.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se a Lei
Municipal n° 2.776, de 09 de novembro de 1995; Lei n° 3.015, de 16 de outubro de 1997;
e Lei n° 3.500, de 01 de outubro de 2001.
GABINETE DO PREFEITO, em 30 de julho de 2021.

Elmar André Schneider
Prefeito de Estrela

Visto da Assessoria Jurídica
_____________________
Data: _____/_____/20___
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Estrela, 30 de julho de 2021.

Mensagem Justificativa ao
Projeto de Lei nº 084-01/2021

Senhor Presidente e
Senhores Vereadores:
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o
Projeto de Lei nº 084-01/2021, que cria o Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS, e dá outras providências.
A Constituição Federal de 1988 reconheceu as políticas
sociais como políticas públicas, demarcando uma mudança de paradigma em relação
ao padrão histórico, sendo fundamental destacar a ampliação dos direitos sociais e o
reconhecimento da assistência social como política pública de seguridade social, dever
do Estado e direito do cidadão que dela necessitar.
O art. 194 da Constituição Federal caracteriza a seguridade
social como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade destinada a assegurar saúde, previdência e a assistência social.
A assistência social encontra-se delineada nos arts. 203 e
204 da Constituição Federal como àquela proteção devida a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade social.
Em 1993, com a edição da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro
de 1993, denominada Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, organizou-se a
assistência social por meio de um sistema descentralizado e participativo o qual é
integrado pelos entes federativos, conselhos de assistência social e as entidades e
organizações de assistência social.
A política pública de assistência social atribui valores a cada
espaço de organização da política e estabelece que tenham pesos diferentes nas
decisões relacionadas as ações administrativas. Assim, governos, conselhos e
sociedade exercem diferentes funções e participam do desenvolvimento da política de
assistência social em graus variados. Eles são chamados de instâncias de pactuação,
deliberação e articulação respectivamente.
A Portaria n° 109, de 22 de janeiro de 2020, que regulamenta
a averiguação dos requisitos do art. 30 da Lei n° 8.742, de 1993, e que condiciona para
o repasse de recursos federais da assistência social o funcionamento do Conselho de
assistência social, Fundo de assistência social e Plano de assistência social.
Considerando que a Portaria n° 561, de 17 de dezembro de 2020, defini o prazo até
novembro de 2021 para não haver suspensão dos repasses de recursos do
cofinanciamento federal.
Atualmente, o município possui o Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS, criado pela Lei n° 2.776, de 09 de novembro de 1995, e
alterada pela Lei ° 3.015, de 16 de outubro de 1997, sendo um órgão de deliberação
colegiada, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade
civil.
Porém, a readequação da Lei de criação do nosso Conselho
Municipal de Assistência Social faz-se necessária devido as normativas atuais, como a
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Portaria n° 561, de 17 de dezembro de 2020, que pode gerar suspensão de repasse de
recursos, conforme supramencionado, e para que a reformulação seja em conformidade
a legislação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores.
Atenciosamente,

Elmar André Schneider
Prefeito de Estrela

Ex.mo Senhor
Ernani Luís de Castro
Presidente da Câmara de Vereadores
ESTRELA/RS

