
LEI Nº 965, 26 DE MARÇO DE 1996.
(Revogada pela Lei nº 1917/2016)

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL E O
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DISPÕE A ORGANIZAÇÃO
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS

 Esta Lei dispõe sobre a Organização Social e estabelece normas gerais e específicas
para a sua aplicação.

 A Assistência Social direito do cidadão, dever do Estado e Política de Seguridade
Social não contributiva que prevê os mínimos sociais realizada através de um conjunto
integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento as
necessidades básicas.

 A Assistência Social tem por objetivo:

I - A proteção a famílias maternidade, infância adolescência e a velhices;

II - O amparo as crianças e aos adolescentes carentes;

III - A promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração a vida comunitária;

V - A garantia de um (01) salário mínimo de beneficio mensal a - pessoa portadora de
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou
tê-la provida por sua família.

 Consideram-se Entidades e organização de Assistência Social aquelas que prestam
sem fins lucrativos atendimentos e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei
bem como as que atuam via defesa e garantia de seus direitos.

 A Assistência Social realiza-se de forma integrada as políticas setoriais visando ao
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enfrentamento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos
direitos Sociais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES 

 A Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios:

I - Supremacia do atendimento as necessidades sociais sobre as exigências de
rentabilidade econômica:

II - Universalização dos direitos socialista fim de tornar o destinatário da ação assistencial
alcançável pelas demais políticas Pu blicas;

III - Respeito a dignidade do cidadão, a sua autonomia e ao seu direito a benefícios de
qualidade bem como a convivência familiar vedando-se qualquer comprovação vexatória de
necessidade;

IV - Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza, garantindo-se equivalência as populações urbanas e rurais;

V - Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais bem
como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

 A organização da Assistência Social tem como as seguintes diretrizes:

I - Comando único das ações político-administrativas de Assistência Social do Município:

II - Participação da população, por meio de organização representativas, na formulação
das políticas e no controle das ações Munici pais.

III - Primazia da responsabilidade do Município na condução da Política de Assistência
Social.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO 

 As ações na área de Assistência Social são organizadas em sistemas descentralizado
e participativo, constituído pelas entidades e organizações de Assistência Social, coordenado
por uma instância deliberativa que articule meios, esforços.

 Para garantir a operacionalização dos objeti vos, princípios e diretrizes da Lei Orgânica
da Assistência. Social ficam criadas, no Município de Lauro Muller.

I - O Conselho Municipal de Assistência Social;
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II - O Fundo Municipal de Assistência Social.

 O Conselho Municipal de Assistência Social será composto por 12 (doze) membros
titulares e respectivos suplentes representativos paritariamente de órgãos públicos e
organizações não governamentais para mandato de dois anos sendo:

I-06 Conselheiros titulares e respectivos suplentes pela área governamental,
representando;

Os Conselheiros da Secretaria do Desenvolvimento econômico e Social.

02 Conselheiros da Secretaria da Saúde.

02 Conselheiros da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto.

II-06 Conselheiros titulares e respectivos suplentes representantes de Entidades não
governamentais de atendimento direto de usuários, de trabalhadores da área, de ensino,
pesquisa e de defesa dos direitos dos cidadãos escolhidos bienalmente pelo Conselho-
Municipal de Assistência Social.

 Quanto à escolha dos membros titulares e suplentes que compõem o Conselho
Municipal de Assistência Social;

I - Os representantes governamentais e seus respectivos suplentes serão escolhidos no
âmbito do órgão representativo e pelo poder Executivo Municipal.

II - Os representantes das Entidades não governamentais prestadoras de serviços na
área serão escolhidos em reunião das Entidades em plenário.

 As atividades dos membros eleitos do CMAS - Conselho Municipal de Assistência
Social, reger-se-á pelas disposições seguintes;

I - O exercício da função do conselheiro e considerado serviço público relevante e não
será remunerado.

II - Os conselheiros que faltarem injustificadamente a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5
(cinco) reuniões intercaladas.

III - Os conselheiros das Entidades não governamentais e do órgão governamental
representativo poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade
responsável, apresentada ao CMAS.

IV - Cada membro do CMAS terá direito a um único voto na sessão plenária.

V - As decisões do CMAS serão consubstanciadas em resoluções.
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 O presidente do CMAS será eleito entre seus membros titulares conforme previsto em
regimento interno.

 Eleito o Conselho, será empossado pelo Prefeito Municipal, reunindo-se no prazo de
no máximo 10 (dez) dias úteis para eleição de uma diretoria composta de l (um) Presidente, 1
(um) Vice Presidente, 1 Secretario e o 2 Secretário, 1 Tesoureiro e 2 Tesoureiro.

 Os cargos acima deverão ser ocupados através de eleição que se dará entre os
membros titulares e suplentes que compõe o Conselho, conforme Regimento interno.

Parágrafo único. Os conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social terão
mandato de 2 (dois) anos sendo permitido uma única re condução.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO 

 O Conselho Municipal de Assistência Social terá seu funcionamento regido por
regimento interno próprio e obedecendo as seguintes normas:

I - Plenário como órgão de deliberação máxima;

II - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e
extraordinariamente quando convocadas pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos
seus membros.

 A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Social prestara apoio
administrativo e de recursos humanos necessários ao funcionamento do Conselho municipal
de Assistência Social.

 Para melhor desempenho de suas funções o Conselho Municipal de Assistência
Social poderá recorrer a Pessoas e Entidades, mediante os seguintes critérios:

I - Consideram-se colaboradores do CMAS, as instituições formadoras do recursos
humanos para a Assistência Social e as Entidades representativas de profissionais e usuários
dos serviços de Assistên cia Social sem embargo de sua condução de membro.

II - Poderão ser convidadas pessoas ou Instituições de notória especialização para
assessorar o Conselho Municipal de Assistência So cial em assuntos específicos.

 Todas as sessões do Conselho Municipal de Assistência Social serão publicadas e
precedidas de ampla divulgação.

 O Conselho Municipal de assistência Social elaborara seu regimento interno no prazo
de 15 (quinze) dias após a posse dos Conselheiros.

CAPÍTULO V
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DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL com o objetivo de
atender aos encargos decorrentes da ação do Município no campo da Assistência Social,
conforme disposto na LEI FEDERAL Nº 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993, e
especialmente financiar a implantação de programas que visem:

I - O enfrentamento DA pobreza;

II - A proteção a família, a maternidade, a infância, a adolescência cia e a velhice;

III - A promoção de integração ao mercado de trabalho, das pessoas excluídas:

IV - A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua reintegração a vida comunitária.

Parágrafo único. Os programas de atendimento a infância e adolescência no que couber,
serão atendidos com os recursos destinados ao FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA FIA.

 Fundo Municipal de Assistência Social, mecanismo captador e aplicador de recursos a
serem utilizados segundo diretrizes e deliberações do Conselho Municipal de Assistência
Social, tem na Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social, sua estrutura de execução
e controle contábil realizado pelo Secretario de finanças do Município, sendo o Prefeito
Municipal o ordenador das despe sas.

 Compete aos gerenciadores do Fundo Municipal de Assistência Social:

I - Registrar os recursos orçamentários do Município ou a ele transferidos pelo Estado e
pela União, para a área de Assistência Social;

II - Registrar os recursos captados pelo Município através de convênios ou doações ao
fundo;

III - Manter o controle escritural das aplicações financeiras levadas a efeito pelo
Município nos termos das resoluções do Conse lho Municipal de Assistência Social;

IV - Liberar os recursos a serem aplicados em beneficio da As sistência Social;

V - A proposta Orçamentária do Fundo Municipal de Assistencia Social integrará o
Orçamento Geral do Município em Unidade Orçamentária própria de acordo com os padrões e
normas da legislação vigente; e (Redação acrescida pela Lei nº 1147/2001)

VI - A Contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia Social será como Unidade
Orçamentária integrada na Contabilidade Geral do Município. (Redação acrescida pela Lei
nº 1147/2001)
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Parágrafo único. Os repasses de recursos do Fundo serão de conformidade com o que
estabelece a Lei Federal nº 4320, que dispõe so bre Finanças Públicas.

 Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social serão constituída de:

I - Dotação configurada anualmente na Legislação Orçamentaria, de no mínimo 1% (um
por cento) da Receita arrecadada.

II - Doações, auxilio,contribuiçoes, subvenções, transferências legadas de Entidades
Nacionais, Internacionais e Governamentais.

III - Remuneração oriunda de aplicações financeiras.

IV - Produto das aplicações dos recursos disponíveis e vendas de materiais, publicações
e eventos realizados.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Os atos omissos nesta Lei serão deliberados através de resoluções do CMAS.

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

 Revogam-se as disposições em contrario.

LAURO MULLER 26 DE MARÇO DE 1996.

ENG.RENÊ DA SILVA
Prefeito Municipal
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