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LEI N° 638/2019

D€sp6e  sobre  o  Sistema  3rdeo  de
As sisseneia        So ciaL S HAS        do
Multieipto de  Nahalba-Paralba e dd
outras providencias.

A  PREFEITA  CONSTITUCIONAL  DO  MUNIcfpIO  DE  NATUBA,  sua
Excelencia  a  Senhora  Janete  Santos  Sousa  da  Silva,  no  uso  de  suas
atribuie6es  que  lhe  sao  conferidas  pela  Constituicao  Federal  e  pela  Lei
Organica do Municipio fa?o saber que,  a Camara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CJITiTULO I
DAs DEFINlc®rs E Dos OBdRTIVos

Art.  1° A Assistencia Social, direito do cidadao e clever do Estado, e Politica
de   Seguridade   Social  nao  contributiva,   que  prove  os  minimos  sociais,
realizada atraves de urn conjunto integrado de ac6es de iniciativa ptiblica e
da sociedade, para garantir o atendimento as necessidades basicas.

Art.  2°  A  Politica  de  Assistencia  Social  do  Municipio  de  Natuba  tern  por
objetivos:
I - a protecao social, especialmente:
a) a protecao a familia, a maternidade, a infancia, a adolescencia e a velhice;
b) o amparo as crian?as e aos adolescentes carentes;
c) a promoGao da integra?ao ao mercado de trabalho;
d) a habilitacao e reabilitacao das pessoas com deficiencia e a promocao de
sua integracao a vida comunitaria;
11   -   a  vigilancia  socioassistencial,   que  visa  analisar  territorialmente   a
capacidade  protetiva  das  familias  e  a  ocorrencia  de  vulnerabilidades,  de
amea?as, de vitimizac6es e de danos;
Ill  -  a  defesa  de  direitos,  garantindo-se  o  pleno  acesso  aos  direitos  no
conjunto das provisoes socioassistenciais;
IV - participaeao da populacao, por meio de organiza€6es representativas, na
formula?ao das politicas e no controle de ac6es em todos os niveis;
V - primazia da responsabilidade do ente politico na condu?ao da Politica de
Assistencia Social em cada esfera de governo; e
VI - centralidade na familia para concep?ao e implementapao dos beneficios,
servi?os, programas e projetos, tendo como base o territ6rio municipal.
Paragrafo  tinico.  Para  o  enfrentamento  da  pobreza,  a  assistencia  social
realizar-se-a de forma integrada as politicas setoriais, visando universalizar
a protecao social e atender as contingencias sociais.
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CApfTULO 11
DOS PRINC£PIOS E DIRETRIZES

sBeAO I
DOS PRINcfplos

Art.  3®  A  politica  pdblica  municipal  de  assistencia  social  rege-se  pelos
seguintes principios:
I - universalidade: todos ten direito a prote?ao socioassistencial, prestada a
quem dela necessitar, com respeito a dignidade e a autonomia do cidadao,
sem discriminacao de qualquer especie;
11  -  gratuidade:  a  assistencia  social  deve  ser  prestada  sem  exigencia  de
contribuicao ou contrapartida;
Ill        integralidade   da   protecao   social:   oferta   das   provisoes   em   sua
completude,   por  meio   de   conjunto   articulado   de   servieos,   programas,
projetos e beneficios socioassistenciais;
IV - intersetorialidade: integraeao e articula?ao da rede socioassistencial com
as demais politicas e 6rgaos setoriais de defesa de direitos;
V - equidade: respeito as diversidades regionais, culturais, socioecon6micas,
politicas  e  territoriais,  priorizando  aqueles  que  estiverem  em  situacao  de
vulnerabilidade e risco pessoal e social.
VI - supremacia do atendimento as necessidades sociais sobre as exigencias
de rentabilidade econ6mica;
VII - universalizacao dos direitos sociais,  a rim de tornar o destinatario da
aGao assistencial alcaneavel pelas demais politicas ptiblicas;
VIII - respeito a dignidade do cidadao,  a sua autonomia e ao seu direito a
benericios  e  servicos  de  qualidade,  ben  como  a  convivencia  familiar  e
comunitaria, vedando-se qualquer comprovacao vexat6ria da necessidade;
IX-  igualdade de direitos no acesso ao atendimento,  sem discrimina€ao de
qualquer  natureza,  garantindo-se  equivalencia  as  popula?6es  urbanas  e
rurais;
X-   divulga?ao   ampla   dos   beneficios,   servi?os,   programas   e   projetos
socioassistenciais,  bern como  dos  recursos  oferecidos  pelo  Poder Ptiblico  e
dos criterios para sua concessao.

sEGfio 11
DAS DIRTRIZES

Art.  4®  A  organiza?ao  da  assistencia  social  no  Municipio  observara  as
seguintes diretrizes :
I  -  primazia  da  responsabilidade  do  Estado  na  conducao  da  politica  de
assistencia social em cada esfera de governo;
11 - descentralizaeao politico-administrativa e comando tlnico em cada esfera
de gestao;
Ill - cofinanciamento partilhado dos entes federados;
IV - matricialidade sociofamiliar;
v - territorializacao;
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VI - fortalecimento da relaeao democratica entre Estado e sociedade civil;
VII  -  participacao  popular  e  controle  social,   por  meio  de  organizac6es
representativas,  na  formulaGao  das  politicas  e  no  controle  das  ac6es  em
todos os niveis;

CApfTULO Ill
DA GrsTAo E OREAN12IAcfio DA PoLiTlcA MUNlclpAI DE AsslsTERTCIA SocIAL.

SECAO I
DA GESTAO

Art. 5° A gestao das aG6es na area de assistencia social e organizada sob a
forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Onico
de Assistencia Social -SUAS, conforme estabelece a Lei F`ederal n° 8.742, de
7   de   dezembro   de   1993,   cujas  normas  gerais   e   coordenacao   sao   de
competencia da Uniao.
Paragrafo   tinico.   0   SUAS   e   integrado   pelos   entes   federativos,   pelos
respectivos conselhos de assistencia social e pelas entidades e organizap6es
de assistencia social abrangida pela Lei Federal n° 8.742, de 1993.

Art.6® 0  Municipio de Natuba atuafa de forma articulada com as esferas
federal  e  estadual,  observadas  as  normas  gerais  do  SUAS,  cabendo-1he
coordenar    e    executar    os    servicos,    programas,    projetos,    beneficios
socioassistenciais no ambito municipal.

Art.  7°  0  6rgao  gestor  da  politica  de  assistencia  social  no  Municipio  de
Natuba sera a Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social.

sEeAO 11
DA OREENIZACA0

Art.  8°  0  Sistema Onico de Assistencia Social no ambito do Municipio  de
Natuba organiza-se pelos seguintes tipos de proteeao:
I  -  proteeao  social  basica:  conjunto  de  servicos,  programas,  projetos  e
beneficios    da    assistencia    social    que    visa    prevenir    situae6es    de
vulnerabilidade e risco social, por meio de aquisi?6es e do desenvolvimento e
fortalecimento de vinculos familiares e comunitdrios;
11 - prote?ao social especial: conjunto de servieos, programas e projetos que
ten  por  objetivo  contribuir  para  a  reconstrucao  de  vinculos  familiares  e
comunitarios,  a defesa de direito,  o fortalecimento das potencialidades e a
protecao  de  familias  e  individuos  para  o  enfrentamento  das  situa?6es  de
violapao de direitos;

Art.  9° A proteGao social basica comp6em-se precipuamente dos seguintes
serviGos socioassistenciais, mos termos da Tipificacao Nacional dos Servicos
Socioassistenciais, sem prejuizo de outros que vierem a ser instituid
I - Servico de Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF;
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11 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV;
Ill  -  Servico  de  Protecao  Social  Basica  no  Domicflio  para  Pessoas  com
Deficiencia e Idosas;
§1°  0  PAIF`  deve  ser  ofertado  exclusivamente  no  Centro  de  Referencia  de
Assistencia Social - CRAS.
§  2°  Os  servicos  socioassistenciais  de  Prote?ao  Social  Basica  poderao  ser
executados pelas Equipes Volantes.

Art.   loo  A  protecao  social  especial  ofertara  precipuamente  os  seguintes
servicos socioassistenciais, mos termos da Tipificaeao Nacional dos Servicos
Socioassistenciais, sem prejuizo de outros que vierem a ser instituidos:
I -prote?ao social especial de media complexidade:
a - ServiGo de Protecao e Atendimento Especializado a Famflias e Individuos
- PAEFI;
b - Servi?o Especializado de Abordagem Social;
c -  Servico  de  FTotecao  Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa   de   Liberdade   Assistida   e   de   Presta?ao   de   Servicos   a
Comunidade;
d - Servico de Prote€ao Social Especial para Pessoas com Deficiencia, Idosas
e suas F`amilias;
e - Servico Especializado para Pessoas em Situa?ao de Rua;
11 -protecao social especial de alta complexidade:
a) ServiGo de Acolhimento Institucional;
b) ServiGo de Acolhimento em Reptlblica;
c) Servico de Acolhimento em F`amilia Acolhedora;
d)   Servico   de   Protecao   em   Situa?6es   de   Calamidades   Ptiblicas   e   de
Emergencias.
Paragrafo  tinico.  0  PAEF`I  deve  ser  ofertado  exclusivamente  no  Centro  de
Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS.

Art.  Ilo  As  prote?6es  sociais  basica  e  especial  serao  ofertadas  pela  rede
socioassistencial,  de forma integrada,  diretamente pelos  entes ptiblicos ou
pelas  entidades  e  organiza€6es  de  assistencia  social vinculadas  ao  SUAS,
respeitadas   as   especificidades   de   cada   servico,   programa   ou   projeto
socioassistencial.
§  1°  Considera-se rede  socioassistencial o  conjunto integrado da oferta de
servicos,  programas,  projetos e benericios de assistencia social mediante a
articulaeao entre todas as unidades do SUAS.
§ 2° A vinculagao ao SUAS e a reconhecimento pela Uniao, em colaboracao
com  Municipio,  de  que  a  entidade  de  assistencia  social  integra  a  rede
socioassistencial.

Art.   12®  As  unidades  ptiblicas  estatais  instituidas  no  ambito  do  SUAS,
integram a estrutura administrativa do Municipio de Natuba, quais sejam:
I - CRAS;
11 - CREAS;
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Paragrafo tinico.  As  instalaG6es  das  unidades  ptiblicas  estatais  devem  ser
compativeis com os seIvicos neles ofertados, observado as normas gerais.

Art.    13°   As    protec6es    sociais,    basica   e    especial,    serao    ofertadas
precipuamente no Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS e no
Centro   de   Referencia   Especializado   de   Assistencia   Social   -   CREAS,
respectivamente, e pelas entidades e organizaG6es de assistencia social.
§  1°  0 CRAS e a unidade ptiblica municipal, de base territorial, localizada
em dreas com maiores indices de vulnerabilidade e risco social, destinada a
articula?ao dos servicos socioassistenciais no seu territ6rio de abrangencia e
a prestacao de servicos, programas e projetos socioassistenciais de protecao
social basica as falnilias.
§ 2°   0 CREAS e a unidade ptiblica de abrangencia municipal ou regional,
destinada a prestacao de servicos a individuos e familias que se encontram
em   situa?ao   de   risco   pessoal   ou   social,   por   violacao   de   direitos   ou
contingencia, que demandam interven€6es especializadas da protecao social
especial.
§3°  Os  CRAS  e  os  CREAS  sao  unidades  ptiblicas  estatais  instituidas  no
ambito do SUAS, que possuem vinculacao com as demais politicas ptiblicas
e   articulam,   coordenam   e   ofertam   os   servi?os,   programas,   projetos   e
beneficios da assistencia social no ambito do Municipio de Natuba.

Art.  14° A implanta?ao das unidades de CRAS e CREAS deve observar as
diretrizes da:
I - territorializacao - oferta de servicos com areas de abrangencia defmidas e
baseada  na  16gica  da  proximidade  do  cotidiano  de  vida  dos  cidadaos;
respeitando as identidades dos territ6rios locais, e considerando as quest6es
relativas    as    dinamicas    sociais,    distancias    percorridas    e    fluxos    de
transportes, com o intuito de potencializar o carater preventivo, educativo e
protetivo  das  ac6es  em  todo  o  municipio,  mantendo  simultaneamente  a
enfase e prioridade mos territ6rios de maior vulnerabilidade e risco social;
11 - universalizacao - a fin de que a prote€ao social basica e a protecao social
especial  seja  assegurada  na  totalidade  do  territ6rio  do  municipio,  com
capacidade  de  atendimento  compativel  com  o  volume  de  necessidades  da
populacao;
Ill   -   regionalizapao   -   participa?ao,   quando   for   o   caso,   em   arranjos
institucionais que envolvaln municipios circunvizinhos e o governo estadual,
visando  assegurar  a  presta?ao  de  servicos  socioassistenciais  de  prate?ao
social especial cujos custos ou baixa demanda municipal justifiquem rede
regional e desconcentrada de servicos no ambito regional ou estadual.

Art.  15° As ofertas socioassistenciais nas unidades ptiblicas pressup6em a
constituicao de equipe de referencia na forma das Resolu?6es n° 269, de  13
de dezembro de 2006; n°  17, de 20 de junho de 2011; e n° 9, de 25 de abril
de 2014, do CNAS.
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Paragrafo  tinico.  0  diagn6stico  socioterritorial  e  os  dados  de  Vigilancia
Socioassistencial sao fundamentais para a definicao da forma de oferta da
protecao social basica e especial.

Art.  16°  0  SUAS  afianca  as  seguintes  segurancas,  observado  as  normas
8erais:
I - acolhida;
11 - renda;
Ill - convivio ou vivencia familiar, comunitaria e social;
IV - desenvolvimento de autonomia.

SEefio Ill
DAs REspoHSABILIDADrs

Art.  17° Compete ao Municipio de Natuba, por meio da Secretaria Municipal
de Assistencia e Desenvolvimento Social:
I - destinar recursos financeiros para custeio dos beneficios eventuais de que
trata  o  art.   22,   da  Lei  Federal  n°   8742,   de   1993,   mediante  criterios
estabelecidos pelos conselhos municipais de assistencia Social;
11 - efetuar o pagamento do auxilio-natalidade e o auxilio por morte;
Ill - executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria
com organizac6es da sociedade civil;
IV - atender as ae6es socioassistenciais de carater de emergencia;
V  -  prestar  os  servieos  socioassistenciais  de  que  trata  o  art.  23,  da  Lei
Federal n° 8.742,  de 7 de Dezembro de  1993,  e a Tipificacao Nacional dos
Servicos Socioassistenciais;
VI - implantar a vigilancia socioassistencial no ambito municipal, visando ao
planejamento  e  a  oferta  qualificada  de  servi€os,  beneficios,  programas  e
projetos socioassistenciais;
VII - implantar sistema de informa?ao, acompanhamento, monitoramento e
avalia?ao   para   promover   o   aprimoramento,   qualificacao   e   integraeao
continuos   dos   servicos   da   rede   socioassistencial,   conforme   Pacto   de
Aprimoramento do SUAS e Plano de Assistencia Social
VIII - regulamentar e coordenar a formulacao e a implementacao da Politica
Municipal de Assistencia Social, em consonancia com a Politica Nacional de
Assistencia   Social   e   com   a   Politica   Estadual   de   Assistencia   Social,
observando as deliberac6es das conferencias nacional, estadual e municipal
de   assistencia   social   e   as   deliberac6es   de   competencia   do   Conselho
Municipal de Assistencia Social;
IX-   regulamentar   os   beneficios   eventuais   em   consonancia   com   as
delibera?6es do Conselho Municipal de Assistencia Social;
X  -  cofinanciar  o  aprimoramento  da  gestao  e  dos  servi?os,  programas,
projetos e beneficios eventuais de assistencia social, em ambito local;
XI  -  cofmanciar  em  conjunto  com  a  esfera  federal  e  estadual,  a  Politica
Nacional  de  Educagao  Permanente,  com  base  mos  principios  da  Norma
Operacional  Basica  de Recursos   Humanos   do   SUAS   -   NOB-RH/SUA
coordenando-a e executando-a em seu ambito.
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XII- realizar o monitoramento e a avaliaGao da politica de assistencia social
em seu inbito;
XIII  -  realizar a gesfao  local do  Beneficio  de  Presta€ao  Continuada -  BPC,
garantindo   aos   seus   beneficiarios   e   familias   o   acesso   aos   servicos,
programas e projetos da rede socioassistencial;
XIV  -  realizar  em  conjunto  com  o  Conselho  de  Assistencia  Social,   as
conferencias de assistencia social;
XV  -  gerir  de  forma  integrada,  os  servi€os,  beneficios  e  programas  de
transferencia de renda de sua competencia;
XVI - gerir o Fundo Municipal de Assistencia Social;
XVII - gerir no ambito municipal, o Cadastro Onico para FTogramas Sociais
do Governo Federal e o Programa Bolsa Familia, mos termos do §1° do art. 8°
da Lei n°  10.836, de 2004;
XVIII - organizar a oferta de servicos de forma terTitorializada, em areas de
maior vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagn6stico socioterritorial;
XIX - organizar e monitorar a rede de servicos da prote?ao social basica e
especial, articulando as ofertas;
XX   -   organizar   e   coordenar  o   SUAS   em   seu   ambito,   observando   as
deliberac6es  e  pactua?6es  de  suas  respectivas  instancias,  normatizando  e
regulando  a politica de  assistencia social  em  seu  ambito  em  consonancia
com as normas gerais da Uniao.
XXI - elaborar a proposta oreamentaria da assistencia social no Municipio
assegurando recursos do tesouro municipal;
XXII  -  elaborar  e  submeter  ao  Conselho  Municipal  de  Assistencia  Social,
anualmente, a proposta orcamentaria dos recursos do Fundo Municipal de
Assistencia Social - FMAS;
XXIII - elaborar e cumprir o plano de providencias, no caso de pendencias e
irregularidades   do   Municipio  junto   ao   SUAS,   aprovado   pelo   CMAS   e
pactuado na CIB;
XXIV        elaborar   e   executar   o   Pacto   de   Aprimoramento   do   SUAS,
implementando o em ambito municipal; e
XXV - elaborar e executar a politica de recursos humanos, de acordo com a
NOB/RH - SUAS;
XXVI  -  elaborar  o  Plano  Municipal  de  Assistencia  Social,  a  partir  das
responsabilidades e de seu respectivo e estagio no aprimoramento da gestao
do  SUAS  e  na  qualificacao  dos  servicos,  conforme  patamares  e  diretrizes
pactuadas nas instancia de pactuapao e negociacao do SUAS ;
XXVII - elaborar e expedir os atos normativos necessarios a gestao do FMAS,
de  acordo  com  as  diretrizes  estabelecidas  pelo  conselho  municipal  de
assistencia social;
XXVIII - elaborar e aprimorar os equipalnentos e servicos socioassistenciais,
observando os indicadores de monitoramento e avaliacao pactuados;
XXIX - implantar o Censo SUAS;
XXX - implantar o Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de Assistencia
Social - SCNEAS de que trata o inciso XI do art.  19 da Lei F`ederal n° 8.742,
de 1993;
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XXXI  -  implantar  o  conjunto  de  aplicativos  do  Sistema de  Informacao  do
Sistema Onico de Assistencia Social - Rede SUAS;
XXXII - garantir a infraestrutura necessdria ao funcionamento do respectivo
conselho  municipal  de  assistencia  social,  garantindo  recursos  materiais,
humanos  e  financeiros,  inclusive  com  despesas  referentes  a  passagens,
traslados e diirias de conselheiros representantes do governo e da sociedade
civil, quando estiverem no exercicio de suas atribuic6es;
XXXIII - garantir a elaboracao da peGa orcamentaria esteja de acordo com o
Plano   Plurianual,   o   Plano   de   Assistencia   Social   e   dos   compromissos
assumidos no Pacto de Aprimoramento do SUAS;
XXXIV - garantir a integralidade da protecao socioassistencial a populacao,
primando   pela   qualifica?ao   dos   servicos   do    SUAS,    exercendo   essa
responsabilidade  de  forma compartilhada entre  a Uniao,  Estados,  Distrito
Federal e Municipios;
XXXV - garantir a capacitacao para gestores,  trabalhadores,  dirigentes de
entidades e organizap6es, usuarios e conselheiros de assistencia social, alem
de  desenvolver,  participar  e  apoiar  a  realizaGao  de  estudos,  pesquisas  e
diagn6sticos relacionados a politica de assistencia social,  em especial para
fundamentar a analise de situae6es de vulnerabilidade e risco dos territ6rios
e o equacionamento da oferta de serviGos em conformidade com a tipificagao
nacional;
XXXVI - garantir o comando tlnico das ac6es do SUAS pelo 6rgao gestor da
politica de assistencia social, conforme preconiza a LOAS;
XXXVII - definir os fluxos de referencia e contrarreferencia do atendimento
mos  servi?os  socioassistenciais,  com  respeito  as  diversidades  em  todas  as
suas formas;
XXXVIII     -     definir     os     indicadores     necessarios     ao     processo     de
acompanhamento,    monitoralnento    e    avaliacao,     observado    a    suas
competencias;
XXXIX - implementar os protocolos pactuados na CIT;
XL - implementar a gestao do trabalho e a educa€ao permanente
XLI - promover a integracao da politica municipal de assistencia social com
outros sistemas ptiblicos que faLzem interface com o SUAS;
XLII - promover a articulacao intersetorial do SUAS com as demais politicas
ptiblicas e Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justica;
XLIII  -  promover a participacao da sociedade,  especialmente  dos usudrios,
na elabora?ao da politica de assistencia social;
XLIV   -   assumir   as   atribui?6es,   no   que   lhe   couber,   no   processo   de
municipaliza€ao dos servi?os de prote€ao social basica;
XLV - participar dos mecanismos formais de cooperacao intergovemamental
que viabilizem tecnica e financeiramente os servieos de referencia regional,
definindo   as   competencias   na  gestao   e   no   cofinanciamento,   a   serem
pactuadas na CIB;
XLVI  -  prestar informac6es  que  subsidiem  o  acompanhamento  estadual  e
federal da gestao municipal;
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XLVII - zelar pela execueao direta ou indireta dos recursos transferidos pela
Uniao e pelos estados ao Municipio, inclusive no que tange a presta?ao de
contas;
XLVIII - assessorar as entidades e organizac6es de assistencia social visando
a    adequacao    dos    seus    servi€os,    programas,    projetos    e    beneficios
socioassistenciais    as    normas    do    SUAS,    viabilizando    estrategias    e
mecanismos    de    organizacao    para    aferir    o    pertencimento    a    rede
socioassistencial,   em   ambito   local,   de   servi?os,   prograrnas,   projetos   e
beneficios  socioassistenciais  ofertados  pelas  entidades  e  organizac6es  de
assistencia social de acordo com as normativas federais;
XLIX - acompanhar a execucao de parcerias firmadas entre os municipios e
as entidades e organiza?6es de assistencia social e promover a avaliaeao das
prestac6es de contas;
L  -  normatizar,  em  ambito  local,  o  financiamento  integral  dos  servicos,
programas,   projetos   e   beneficios   de   assistencia   social   ofertados   pelas
entidades e organizac6es vinculadas ao SUAS, conforme §3° do art. 6° 8 da
Lei Federal n° 8.742, de 1993, e sua regulamenta?ao em ambito federal;
LI - aferir os padr6es de qualidade de atendimento, a partir dos indicadores
de   acompanhamento   definidos   pelo   respectivo   conselho   municipal   de
assistencia   social   para   a   qualificacao   dos   servi?os   e   beneficios   em
consonancia com as normas gerais;
LII  -  encaminhar  para  apreciacao  do  conselho  municipal  de  assistencia
social os relat6rios trimestrais e anuais de atividades e de execuGao fisico-
financeira a titulo de prestaeao de contas;
LIII - compor as instancias de pactuagao e negociaeao do SUAS;
LIV - estimular a mobilizacao e organizacao dos usuarios e trabalhadores do
SUAS  para a participaeao nas instancias de controle  social da politica de
assistencia social;
LV - instituir o planejamento continuo e participativo no ambito da politica
de assistencia social;
LVI  -  dar  publicidade  ao  dispendio  dos  recursos  ptiblicos  destinados  a
assistencia social;
LVII-   criar  ouvidoria  do   SUAS,   preferencialmente   com  profissionais   do
quadro efetivo;
LVIII  -  submeter  trimestralmente,  de  forma  sintetica,  e  anualmente,  de
forma  analitica,  os  relat6rios  de  execucao  or?amentiria  e  financeira  do
Fundo Municipal de Assistencia Social a apreciacao do CMAS.

sE?AO IV
Do PLAIro MonlclpEL DE AsslsTEHCIA SocIAL

Art.  18°  0  Plano  Municipal  de  Assistencia  Social  e  urn  instrumento  de
planejamento   estrategico   que   contempla  propostas  para  execu?ao   e   a
monitoramento da politica de assistencia social no ambito do Municipio de
Natuba.
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§1° A elabora?ao do Plano Municipal de Assistencia Social dan-se a cada 4
(quatro)   anos,   coincidindo   com   a   elaboracao   do   Plano   Plurianual   e
contemplara:
I- diagn6stico socioterritorial;
11- objetivos gerais e especificos;
Ill- diretrizes e prioridades deliberadas;
IV- ac6es estrategicas para sua implementacao;
V- metas estabelecidas;
VI- resultados e impactos esperados;
VII- recursos materiais, humanos e financeiros disponiveis e necessarios;
VIII- mecanismos e fontes de financiamento;
IX - indicadores de monitoramento e avaliacao; e
X - cronograma de execucao.
§  2°  0  Piano  Municipal  de  Assistencia  Social  alem  do  estabelecido  no
paragrafo anterior devera observar:
I - as deliberac6es das conferencias de assistencia social;
11 - metas nacionais e estaduais pactuadas que expressam o compromisso
para o aprimoramento do SUAS;
Ill - ac6es articuladas e intersetoriais;

CApfTULO IV
DAS INSTfiNCIAs DE ARTlcuLAcfio, PACTUACAo E DELmERACAo Do SUAs

SECAO I
DO COHSELHO MUNICIPAL DE ASSISTfttcIA SOCIAL

Art.  19° 0 Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS do Municipio
de Natuba, 6rgao superior de deliberacao colegiada, de carater permanente e
composicao paritaria entre governo e sociedade civil, vinculado a Secretaria
Municipal   de   Assistencia   e   Desenvolvimento    Social   cujos   membros,
nomeados  pelo  Prefeito,  tern  mandato  de  2  (dois)  anos,  permitida  tlnica
reconducao por igual periodo.
§  A  composieao  do  CMAS  se  clara  de  acordo  com  a  Lei  Municipal  n°
556/2014 de 30 de maio de 2014.

Art.   ZOO   0   CMAS   reunir-se-a   ordinariamente   uma   vez   ao   mes   e,
extraordinariamente,   sempre  que  necessario,   sendo  que   suas  reuni6es
devem ser abertas ao ptiblico,  com pauta e datas previamente divulgadas,
funcionando de acordo com o Regimento Intemo.
Paragrafo tinico.  0 Regimento Interno definira, tambem, o qu6rum minimo
para o  carater deliberativo  das reuni6es do  Plenario,  para as quest6es de
suplencia e perda de mandato por faltas.

Art.  21° A participacao dos conselheiros no CMAS e de interesse ptiblico e
relevante valor social e nao sera remunerada.
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Art. 22° 0 controle social do SUAS no Municipio efetiva-se por intermedio do
Conselho   Municipal   de   Assistencia   Social   -CMAS   e   das   Conferencias
Municipais  de  Assistencia  Social,  alem  de  outros  forums  de  discussao  da
sociedade civil.

Art. 23° Compete ao Conselho Municipal de Assistencia Social:
I - elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno;
11 - convocar as Conferencias Municipais de Assistencia Social e acompanhar
a execucao de suas deliberac6es;
Ill - aprovar a Politica Municipal de Assistencia Social, em consonancia com
as diretrizes das conferencias de assistencia social;
IV -  apreciar e  aprovar a proposta or?amentdria,  em consonancia com  as
diretrizes das conferencias municipais e da Politica Municipal de Assistencia
Social;
V - aprovar o Plano Municipal de Assistencia Social, apresentado pelo 6rgao
gestor da assistencia social;
VI - aprovar o piano de capacitaeao, elaborado pelo 6rgao gestor;
VII   -   acompanhar   o   cumprimento   das   metas   nacionais,   estaduais   e
municipais do Pacto de Aprimoramento da Gestao do SUAS;
VIII - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestao do Programa Bolsa Familia-
PBF`;
IX  -  normatizar  as  a?6es  e  regular  a  prestaeao  de  servieos  de  natureza
ptiblica e privada no campo da assistencia social de ambito local;
X - apreciar e aprovar informag6es da Secretaria Municipal de Assistencia e
Desenvolvimento  Social  inseridas  mos  sistemas  nacionais  e  estaduais  de
informaeao    referentes    ao    planejamento    do    uso    dos    recursos    de
cofinanciamento e a presta?ao de contas;
XI - apreciar os dados e informa?6es inseridas pela Secretaria Municipal de
Assistencia  e  Desenvolvimento  Social,  unidades  ptiblicas  e  privadas  da
assistencia social, mos sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e
informac6es sobre o sistema municipal de assist€ncia social;
XII  -  alimentar  os  sistemas  nacionais  e  estaduais  de  coleta  de  dados  e
informac6es sobre os Conselhos Municipais de Assistencia Social;
XIII - zelar pela efetiva?ao do SUAS no Municipio;
XIV - zelar pela efetivacao da participacao da populacao na formulapao da
politica e no controle da implementacao;
XV - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS em
seu ambito de competencia;
XVI - estabelecer criterios e prazos para concessao dos beneficios eventuais;
XVII - apreciar e aprovar a proposta orcamentaria da assistencia social a ser
encaminhada  pela  Secretaria  Municipal  de  Assistencia  e  Desenvolvimento
Social em consonancia com a Politica Municipal de Assistencia Social;
XVIII - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestao dos recursos, ben como os
ganhos   sociais   e   o   desempenho   dos   servicos,   programas,   projetos
beneficios socioassistenciais do SUAS;
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XIX  -  fiscalizar  a  gestao  e  execu?ao  dos  recursos  do  fndice  de  Gestao
Descentralizada do Programa Bolsa F`amilia-IGD-PBF, e do fndice de Gestao
Descentralizada do Sistema Unico de Assistencia Social -IGD-SUAS;
XX  -  planejar  e  deliberar  sobre  a aplicacao  dos  recursos  IGD-PBF` e  IGD-
SUAS destinados as atividades de apoio tecnico e operacional ao CMAS;
XXI  -  participar  da  elabora?ao  do  Plano  Plurianual,  da  Lei  de  Diretrizes
Oreamentarias e da Lei Oreamentdria Anual no que se refere a assistencia
social, bern como do planejamento e da aplicaeao dos recursos destinados as
ac6es de assistencia social, tanto dos recursos pr6prios quanto dos oriundos
do Estado e da Uniao, alocados no F`MAS;
XXII  -  aprovar  o  aceite  da  expansao  dos  servicos,  programas  e  projetos
socioassistenciais, objetos de cofinanciamento;
XXIII - orientar e fiscalizar o FMAS;
XXIV   -   divulgar,   no   Didrio   Oficial   Municipal,   ou   em   outro   meio   de
comunicacao, todas as suas decis6es na forma de Resolu?6es, bern como as
deliberac6es  acerca da execucao  ongamentdria  e  financeira  do  FMAS  e  os
respectivos pareceres emitidos;
XXV - receber, apurar e dan o devido prosseguimento a dentincias;
XXVI  -  estabelecer  articula?ao  permanente  com  os  demais  conselhos  de
politicas ptiblicas setoriais e conselhos de direitos.
XXVII  -  realizar  a  inscricao  das  entidades  e  organizac6es  de  assistencia
social;
2exvIII-   notificar   fundamentadamente   a   entidade   ou   organizagao   de
assistencia social no caso de indeferimento do requerimento de inscri?ao;
XXIX- fiscalizar as entidades e organiza?6es de assistencia social;
XXX - emitir resolu?ao quanto as suas deliberap6es;
XXXI - registrar em ata as reuni6es;
XXXII  -  instituir comiss6es e convidar especialistas  sempre que  se fizerem
necessarios.
XXXIII - avaliar e elaborar parecer sobre a prestacao de contas dos recursos
repassados ao Municipio.

Art.   24°  0  CMAS  devera  planejar  suas  ac6es  de  forma  a  garantir  a
consecueao das suas atribuic6es e o exercicio do controle social, primando
pela efetividade e transparencia das suas atividades.
Paragrafo  tinico.  0  planejamento  das  a?6es  do  conselho  deve  orientar  a
constru?ao  do  or?amento  da  gestao  da  assistencia  social  para  o  apoio
financeiro e tecnico as fun?6es do Conselho.

SECAO 11
DA CONFERBNCIA MUHICIPAI DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art. 25° A Conferencia Municipal de Assistencia Social e instancia peri6dica
de debate,  de formulaGao e de avaliacao da politica ptiblica de assistencia
social  e  definicao  de  diretrizes  para  o  aprimoramento  do  SUAS,  com  a
participaeao de representantes do govemo e da sociedade civil.
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Art.  26° A  Conferencia  Municipal  de  Assistencia  Social  deve  observar  as
seguintes diretrizes :
I  -  divulgacao  ampla  e  previa  do  documento  convocat6rio,  especificando
objetivos, prazos, responsaveis, fonte de recursos e comissao organizadora;
11   -   garantia   da   diversidade   dos   sujeitos   participantes,   inclusive   da
acessibilidade as pessoas com deficiencia;
Ill  -  estabelecimento  de  criterios  e  procedimentos  para  a  designaeao  dos
delegados governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil;
IV - publicidade de seus resultados;
V - determinacao do modelo de acompanhamento de suas deliberac6es; e
VI - articula?ao com a conferencia estadual e nacional de assistencia social.

Art.  27°  A  Conferencia  Municipal  de  Assistencia  Social  sera  convocada
ordinariamente  a  cada  dois  anos  pelo  Conselho  Municipal  de  Assistencia
Social.

sE€AO Ill
PARTlclrmcfio Dos UsuARlos

Art.  28°  i  condicao  fundamental  para  viabilizar  o  exercicio  do  controle
social e garantir os direitos socioassistenciais o estimulo a participapao e ao
protagonismo   dos   usuarios   no   Conselho   e   Conferencia   Municipal   de
assistencia social.
Paragrafo tinico. Os usudrios sao sujeitos de direitos e ptiblico da politica de
assistencia social e seus representantes e os representantes de organizac6es
de   usuarios   sao   sujeitos   coletivos   expressos   nas   diversas   formas   de
participacao,  nas  quais  esteja  caracterizado  o  seu  protagonismo  direto
enquanto usualo.

Art.  29°  0  estimulo  a participa?ao  dos usuarios  pode  se  dar a partir de
articula?ao com movimentos sociais e populares e de apoio a organiza?ao de
diversos espaeos tais como: forum de debate, audiencia ptiblica, comissao de
bairro,   coletivo   de  usuarios  junto   aos   serviGos,   programas,   projetos  e
beneficios socioassistenciais.
Paragrafo  tinico.  Sao  estrategias  para  garantir  a  presen€a  dos  usuarios,
dentre   outras,   o  planejamento  do  conselho  e  do  6rgao  gestor;   ampla
divulgapao     do     processo     nas     unidades     prestadoras     de     servi?os;
descentraliza€ao  do  controle  social  por  meio  de  comiss6es  regionais  ou
locais.

sEefio IV
DA REPRESENTA?AO DO MUNIcfpro RAs IRTSTfiNCIAs DE NEGOcIACAO E pACTUAeAO
DO SUAS.

Art. 30° 0 Municipio e representado nas Comiss6es Intergestores Bipartite -
CIB e Comiss6es Intergestores Tripartite -  CIT,  instancias de negocia
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pactuaeao  dos  aspectos  operacionais  de  gestao  e  organiza?ao  do  SUAS,
respectivamente, em ambito estadual e nacional, pelo Colegiado Estadual de
Gestores  Municipais  de Assistencia  Social -  COEGEMAS  e  pelo  Colegiado
Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social - CONGEMAS.
§1° 0 CONGEMAS E COEGEMAS constituem entidades sem fins lucrativos
que representam as secretarias municipais de assistencia social, declarados
de utilidade ptiblica e de relevante funcao social.

CApfTULO V
DOs  BENEFiclos  EVENTUAls,  DOs  sERVleos,  DOs  pROGRAMAs  DE  AsslsTERTCIA
SOCIAL E DOS PROJETOS DE ENFREHTAMEHTO DA POBREZA.

SECAO I
DOS BEREFfcIOS EVENTUAIS

Art.  31°  Beneficios  eventuais  sao  provisoes  suplementares  e  provis6rias
prestadas  aos  individuos  e  as  familias  em virtude  de  nascimento,  morte,
situa€6es  de  vulnerabilidade  temporaria  e  calamidade  priblica,  na  forma
prevista na Lei federal n° 8.742, de 1993.
Paragrafo tinico. Nao se incluem na modalidade de beneficios eventuais da
assistencia  social  as  provisoes  relativas  a programas,  projetos,  servicos  e
beneficios  vinculados  ao  campo  da  satide,  da  educapao,  da  integraGao
nacional,  da  habitacao,  da  seguran?a  alimentar  e  das  demais  politicas
pdblicas setoriais.

Art.  32° Os  beneficios  eventuais integram organicamente  as garantias  do
SUAS, devendo sua prestacao observar:
I  -  nao  subordinapao  a  contribui?6es  previas  e  vincula?ao  a  qualsquer
contrapartidas;
11   -    desvinculaeao    de    comprovae6es    complexas    e    vexat6rias,    que
estigmatizam os beneficiarios;
Ill -garantia de qualidade e prontidao na concessao dos beneficios;
IV - garantia de igualdade de condic6es no acesso as informac6es e a fruieao
dos beneficios eventuais;
V - ampla divulgacao dos criterios para a sua concessao;
VI - integra?ao da oferta com os servieos socioassistenciais.

Art. 33° Os beneficios eventuais podem ser prestados na forma de pectinia,
bens de consumo ou prestacao de servicos.

Art.  34°  0  ptlblico  alvo  para  acesso  aos  beneficios  eventuais  devera  ser
identificado  pelo  Municipio  a  partir  de   estudos  da  realidade   social  e
diagn6stico   elaborado   com   usa   de   informa?6es   disponibilizadas   pela
Vigilancia Socioassistencial, com
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SUBSECAO I
DA PRESTACAO DE BENEF£CIOS EVENTUAIS

Art.   35°  Os  benericios  eventuais  devem  ser  prestados  em  virtude  de
nascimento,   morte,   vulnerabilidade   tempordria   e   calamidade   ptiblica,
observadas as contingencias de riscos, perdas e danos a que estao sujeitos
os individuos e familias.
Paragrafo   tinico.   Os   criterios   e   prazos   para   prestacao   dos   beneficios
eventuais  devem  ser  estabelecidos  por  meio  de  ResoluGao  do  Conselho
Municipal  de  Assistencia  Social,  conforme  preve  o  art.  22,  §   1°,  da  Lei
Federal n° 8.742, de  1993, sendo a materia regulada por Decreto do Poder
Executivo Municipal ate que a mencionada Resolucao seja editada.

Art.   36°  A  situacao   de  vulnerabilidade  temporaria  caracteriza-se  pelo
advento  de riscos,  perdas  e  danos a integridade pessoal e familiar,  assiln
entendidos:
I - riscos: ameaca de serios padecimentos;
11 - perdas: priva?ao de bens e de seguranea material;
Ill - danos: agravos socials e ofensa.
Paragrafo tinico. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de:
I - ausencia de documentacao;
11  -  necessidade  de  mobilidade  intraurbana  para  garantia  de  acesso  aos
servicos e beneficios socioassistenciais;
Ill - necessidade de passagem para outra unidade da Federa€ao, com vistas
a garantir a convivencia familiar e comunitaria;
IV  -  ocorrencia  de  violencia  fisica,  psicol6gica  ou  exploracao  sexual  no
ambito familiar ou ofensa a integridade fisica do individuo;
V - perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vinculos familiares e
comunitirios;
VI - processo de reintegracao familiar e comunitaria de pessoas idosas, com
deficiencia  ou  em  situaGao  de  rua;  crianGas,  adolescentes,  mulheres  em
situa?ao  de  violencia  e  familias  que  se  encontram  em  cumprimento  de
medida protetiva;
VII - ausencia ou limitacao de autonomia, de capacidade, de condic6es ou
de  meios  pr6prios  da familia para prover  as  necessidades  alimentares  de
seus membros;

Art.  37°  Os  beneficios  eventuais  prestados  em  virtude  de  desastre  ou
calamidade  ptiblica  constituem-se  provisao  suplementar  e  provis6ria  de
assistencia social para garantir meios necessarios a sobrevivencia da familia
e do individuo, com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstru€ao da
autonomia familiar e pessoal.

Art.  38°  Ato  normativo  editado  pelo  Poder  Executivo  Municipal  dispora
sobre  os  procedimentos  e  fluxos  de  oferta  na  prestacao  dos
eventuais.
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SUBSECAO 11
DOS RECuRSos ORCAMENTARIos PARA OFERTA DE BENEFiclos EimNTUAIs

Art.  39°  As  despesas  decorrentes  da  execueao  dos  beneficios  eventuais
serao providas por meio de dotap6es oreamentarias do Flmdo Municipal de
Assistencia Social.
Paragrafo tlnico. As despesas com Beneficios Eventuais devem ser previstas
anualmente na Lei Or?amentaria Anual do Municipio - LOA.

SE?flo 11
DOS SERVI€OS

Art. 40° Servicos socioassistenciais sao atividades continuadas que visem a
melhoria de vida da popula?ao e cujas ac6es, voltadas para as necessidades
basicas, observem os objetivos, principios e diretrizes estabelecidas na Lei n°
Federal    8742,    de    1993,    e    na    Tipificacao    Nacional    dos    Servi€os
Socioassistenciais.

SEeAO Ill
DOS PROGRARAS DE ASSISTEHCIA SOCIAL

Art. 41® Os programas de assistencia social compreendem ac6es integradas
e  complementares  com  objetivos,  tempo  e  area  de  abrangencia  definidos
para   qualificar,   incentivar   e   melhorar   os   beneficios   e   os   servicos
assistenciais.
§  1° Os programas serao definidos pelo Conselho Municipal de Assistencia
Social,  obedecidas  a  Lei  Federal n°  8.742,  de  1993,  e  as  demais  normas
gerais do SUAS, com prioridade para a inser?ao profissional e social.
§  2°  Os  programas  voltados  para  o  idoso  e  a  integracao  da  pessoa  com
deficiencia  serao  devidamente  articulados  com  o  beneficio  de  prestapao
continuada estabelecido no art. 20 da Lei Federal n° 8742, de 1993.

sE?flo IV
ProuRTos DE ENPRENTAMENTo A PoBREZA

Art.   42°   Os   projetos   de   enfrentamento   da   pobreza   compreendem   a
instituicao    de    investimento    econ6mico-social    mos    grupos    populares,
buscando   subsidiar,   fmanceira   e   tecnicamente,   iniciativas   que   lhes
garantam  meios,  capacidade  produtiva  e  de  gestao  para  melhoria  das
condic6es gerais de subsistencia, elevaeao do padrao da qualidade de vida, a
preservacao do meio-ambiente e sua organizacao social.

sE€AO v
DA RELACAo Com As EHTIDADrs E ORGAvlzAc6rs DE AsslsTBNCIA SocIAL

Art.  43® Sao entidades ou organizag6es de assistencia social aquelas sem
fins  lucrativos  que,  isolada  ou  cumulativamente,  prestam
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assessoramento aos beneficidrios abrangidos pela Lei F`ederal n° 8.742,  de
1993, bern como as que atuam na defesa e garantia de direitos.

Art.  44° As  entidades  e  organizac6es  de  assistencia  social  e  os  servi?os,
programas, projetos e benericios socioassistenciais deverao ser inscritos no
Conselho Municipal de Assistencia Social para que obtenha a autorizacao de
funcionamento   no   ambito   da   Politica   Nacional   de   Assistencia   Social,
observado  os  pafametros  nacionais  de  inscri?ao  definidos  pelo  Conselho
Nacional de Assistencia Social.

Art.    45°   Constituem   criterios   para   a   inscri?ao   das   entidades   ou
organizac6es  de  Assistencia  Social,  bern  como  dos  servi?os,  programas,
projetos e beneficios socioassistenciais:
I - executar ac6es de carater continuado, permanente e planejado;
11         assegurar   que    os    servicos,    programas,    projetos    e    beneficios
socioassistencials sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia
de direitos dos usudrios;
Ill   -   garantir  a  gratuidade   e   a  universalidade   em  todos  os   serviGos,
programas, projetos e beneficios socioassistenciais;
IV - garantir a existencia de processos participativos dos usuarios na busca
do  cumprimento  da efetividade na execueao de seus  servicos,  programas,
projetos e beneficios socioassistenciais.

Art.  46°  As  entidades  e  organiza?6es  de  assistencia  social,  no  ato  da
inscricao demonstrarao :
I - ser pessoa juridica de direito privado, devidamente constituida;
11 - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no
territ6rio nacional e na manutenGao e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
Ill - elaborar plano de acao anual;
IV - ter expresso em seu relat6rio de atividades:
a) finalidades estatutarias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e)    identificaeao    de    cada    servico,     programa,     projeto    e    beneficio
socioassistenciais executado.
Paragrafo tinico. Os pedidos de inscricao observarao as seguintes etapas de
analise:
I - analise documental;
11 - visita tecnica, quando necessaria, para subsidiar a analise do processo;
Ill - elaboracao do parecer da Comissao;
IV - pauta, discussao e deliberaGao sabre os processos em reuniao plenaria;
V - publicacao da decisao plenaria;
VI - emissao do comprovante;
VII - notifica?ao a entidade ou organizapao de Assistencia Social por ofici
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CApiTULO VI
DO F"ANCIAMENTO DA POLiTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art.  47°  0  financiamento  da  Politica  Municipal  de  Assistencia  Social  e
previsto    e    executado    atraves    dos    instrumentos    de    planejamento
orcamentario municipal, que se desdobram no Piano Plurianual, na Lei de
Diretrizes Oreamentdrias e na Lei Or?amentaria Anual.
Paragrafo tinico.  0 oreamento da assistencia social devera ser inserido na
Lei Or€amentaria Anual, devendo os recursos alocados no F`undo Municipal
de   Assistencia   Social   serem   voltados   a   operacionalizacao,   prestacao,
aprimoramento e viabilizacao dos serviGos, programas, projetos e beneficios
socioassistenciais.

Art.  48°  Cabera  ao  6rgao  gestor  da  assistencia  social,  responsavel  pela
utilizaeao dos recursos do respectivo Fulndo Municipal de Assistencia Social,
o   controle   e   o   acompanhamento   dos   servicos,   programas,   projetos   e
benericios  socioassistenciais,  por meio  dos  respectivos  6rgaos  de  controle,
independentemente de ac6es do 6rgao repassador dos recursos.
Paragrafo  dnico.  Os  entes  transferidores  poderao  requisitar  inform.ac6es
referentes  a aplicngao  dos recursos oriundos do  seu fundo  de  assistencia
social,  para  fins  de  analise  e  acompanhamento  de  sua  boa  e  regular
utilizacao.

sEcfio I
DO FIJNDO MUHICIPEL DE ASSIST£HCIA SOCIAL

Art. 49° 0 F`undo Municipal de Assistencia Social - F`MAS, fundo pdblico de
gestao  oreamentaria,  financeira  e  contabil,  com  objetivo  de  proporcionar
recursos   para   cofinanciar   a   gestao,   servi?os,   programas,   projetos   e
beneficios socioassistenciais.

Art.  50°  0  FMAS  sera  gerido  pela  Secretaria  Municipal  de  Assistencia  e
Desenvolvimento Social, sob orientapao e fiscalizaeao do Conselho Municipal
de Assistencia Social.
Paragrafo Onico. 0 0rcamento do Fulndo Municipal de Assistencia Social -
F`MAS integrara o or?amento da Secretaria Municipal de Assistencia Social.

Art.  51®  Os  recursos  do  Fundo  Municipal  de  Assistencia  Social -  FMAS,
serao aplicados em:
I  -  financiamento  total  ou  parcial  de  programas,  projetos  e  servi€os  de
assistencia social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistencia e
Desenvolvimento Social.
11  -  em  parcerias  entre  poder  priblico  e  entidades  ou  organizap6es  de
assistencia  social  para  a  execucao  de   servi?os,   programas  e  projetos
socioassistencial especificos ;
Ill - aquisi?ao de material permanente e de consumo e de outros insumos
necessarios ao desenvolvimento das a?6es socioassistenciais;
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IV - construcao reforma ampliacao,  aquisi?ao  ou loca?ao  de im6veis para
presta?ao de servicos de Assistencia Social;
V  -   desenvolvimento   e   aperfeicoamento   dos   instrumentos   de   gestao,
planejamento, administracao e controle das ac6es de Assistencia Social;
VI - pagamento dos benericios eventuais, conforme o disposto no inciso I do
art.  15 da Lei Federal n° 8.742, de 1993;
VII-  pagamento  de  profissionais  que  integrarem  as  equipes  de  referencia,
responsaveis pela organiza€ao e oferta daquelas a?6es, conforme percentual
apresentado  pelo  Ministerio  do  Desenvolvimento  Social    e  aprovado  pelo
Conselho Nacional de Assistencia Social - CNAS.

Art.   52°  0  repasse  de  recursos  para  as  entidades  e  organizac6es  de
Assistencia  Social,   devidamente  inscritas  no  CMAS,   sera  efetivado  por
intermedio  do  F`MAS,  de  acordo  com  criterios  estabelecidos  pelo  Conselho
Municipal de Assistencia Social, observando o disposto nesta Lei.

Art. 53° Esta lei entrara em vigor na data de sua publicacao.

Art. 54° Revogam-se as disposic6es em contrario.

Gabinete da Prefeita do Municipio de Natuba PB, 22 de outubro de 2019.
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