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PUBLICAÇÃO LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

LEI Nº. 1259/2022.
Súmula: Dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social no muni-
cípio de Reserva – PR e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE RESERVA, Estado do Paraná, apro-
vou, e o Prefeito
Municipal, sanciona a seguinte:

LEI
CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS
Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é 
Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos 
sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciati-
va pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 
básicas.
Art. 2º A Política de Assistência Social do Município de Reserva-PR 
tem por objetivos: 
I. proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 
prevenção da incidência de riscos, especialmente: 
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
velhice; 
b) o amparo às crianças e aos adolescentes em situação de vulnerabi-
lidade e risco social; 
c) a promoção da integração ao mundo do trabalho; 

de sua integração à vida comunitária; 
II. a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a 
capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilida-
des, de ameaças, de vitimizações e danos; 
III. a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no 
conjunto das provisões socioassistenciais; 
IV. a participação da população, por meio de organizações represen-
tativas, na formulação das políticas e no controle de ações em todos 
os níveis; 
V. a primazia da responsabilidade do município na condução da Política 
de Assistência Social; 
VI. a centralidade na família para concepção e implementação dos be-
nefícios, serviços, programas e projetos, tendo como base o território. 
Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social 
realiza-se de forma integrada às políticas setoriais visando universalizar 
a proteção social e atender às contingências sociais.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Seção I
Dos Princípios

Art. 3º A Política Pública de Assistência Social  rege-se pelos seguintes 
princípios: 
I. universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, pres-
tada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia 
do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou comprovação 
vexatória da sua condição; 
II. gratuidade: a assistência social deve ser prestada sem exigência de 
contribuição ou contrapartida, observado o que dispõe o art. 35, da Lei 
Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso; 
III. integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua com-
pletude, por meio de conjunto articulado de serviços, programas, proje-
tos e benefícios socioassistenciais;
IV. intersetorialidade: integração e articulação da rede socioassistencial 
com as demais políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e Sis-
tema de Justiça; 
V. equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconô-
micas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em 
situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social;
VI. supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exi-
gências de rentabilidade econômica; 
VII. 
da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 
VIII. respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito 
a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar 
e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de neces-
sidade;
IX. igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação 
de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urba-
nas e rurais; 
X. divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos so-
cioassistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público 
e dos critérios para sua concessão. 

Seção II
Das Diretrizes

Art. 4º A organização da assistência social no Município observará as 
seguintes diretrizes: 
I. primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera de governo;
II. descentralização político-administrativa e comando único; 
III. 
IV. matricialidade sociofamiliar; 
V. territorialização; 
VI. fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade 
civil; 
VII. participação popular e controle social, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Seção I

Da Gestão
Art. 5º A gestão das ações na área de assistência social é organizada 
sob a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS, conforme estabelece a 
Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, cujas normas gerais e 
coordenação são de competência da União. 
Parágrafo único. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos 
respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organiza-
ções de assistência social abrangida pela Lei Federal nº 8.742, de 1993. 
Art.6º O Município de Reserva atuará de forma articulada com as esfe-
ras federal e estadual, observadas as normas gerais do SUAS, cabendo-
-lhe coordenar e executar os serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais em seu âmbito. 
Art.7º O órgão gestor da Política de Assistência Social no Município 
de Reserva-Pr é a Secretaria de Assistência Social, devendo o mesmo 
funcionar em espaço próprio e exclusivo para a gestão do SUAS, sendo 
vedado seu funcionamento compartilhado com os serviços e benefícios 
serviços ofertados pelo SUAS no município. 

Seção II
Da Organização

Art. 8º O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do Município 
de Reserva organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: 
I. proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e 
benefícios da assistência social que visa prevenir situações de vulne-
rabilidade e risco social, por meio de aquisições e do desenvolvimento 
de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comu-
nitários;
II. proteção social especial de média e alta complexidade: conjunto de 
serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a 
reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direi-
to, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de 
famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação 
de direitos. 
Art. 9º A proteção social básica compõem-se precipuamente dos se-

dos Serviços Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a 
ser instituídos: 
I. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF; 
II. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV; 
III. Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com 

§1º O PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência 
de Assistência Social-CRAS ou através da equipe volante CRAS nas 
localidades de interior.
§2º Os serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica poderão 
ser executados pelas equipes volantes do CRAS cujo trabalho deve ser 
desenvolvido de forma articulada com os demais serviços públicos e 
iniciativas locais bem como com as demais proteções previstas na le-
gislação do SUAS.
Art. 10º. A proteção social especial ofertará precipuamente os seguin-

Serviços Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser 

instituídos: 
I - proteção social especial de média complexidade: 
a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Familias e In-
divíduos – PAEFI; 
b) Serviço Especializado de Abordagem Social, 
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Me-
dida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços 
à Comunidade; 

Idosas e suas Familias; 
e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 
II – proteção social especial de alta complexidade: 
a) Serviço de Acolhimento Institucional; 
b) Serviço de Acolhimento em República; 
c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 
d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de 
Emergências.
Parágrafo único. O PAEFI deve ser ofertado exclusivamente no Cen-
tro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS. 
Art. 11º. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela 
rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes pú-
blicos ou pelas Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social 

-
ção de cada serviço previsto na legislação. 
§1º Considera-se rede socioassistencial o conjunto integrado da oferta 
de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social me-
diante a articulação entre todas as unidades do SUAS. 
§2º A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pela União, em cola-
boração com o município e conselho de assistência social, de que a 
Organização da Sociedade Civil de Assistência Social integra a rede 
socioassistencial. 
Art. 12º As unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS 
integram a estrutura administrativa do Município de Reserva, quais 
sejam: 
I. CRAS; 
II. CREAS; 
III. Centros de Convivência;
IV. Unidades de Acolhimento Institucional;
§1º - As instalações das unidades públicas estatais devem ser exclusivas 

§2º As instalações devem ser compatíveis com os serviços neles oferta-

recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada 

Art. 13º. As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas preci-
puamente no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS e no 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, 
respectivamente, e pelas Organizações da Sociedade Civil de Assistên-
cia Social estando em conformidade com a legislação do SUAS. 
§1º O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, locali-
zada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, de 
melhor acesso ao cidadão, destinada à articulação dos serviços socioas-
sistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, 
programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às 
famílias. 
§2º O CREAS é a unidade pública de abrangência municipal ou re-
gional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que 
se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de 
direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas 
da proteção social especial. 
§3º Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no 
âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públi-
cas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e 
benefícios da assistência social. 
Art. 14º A implantação das unidades de CRAS e CREAS deve obser-
var as diretrizes da: 
I. territorialização - oferta capilarizada de serviços com áreas de abran-

vida dos cidadãos; respeitando as identidades dos territórios locais, e 
considerando as questões relativas às dinâmicas sociais, distâncias per-

preventivo, educativo e protetivo das ações em todo o município, man-
tendo simultaneamente a ênfase e prioridade nos territórios de maior 
vulnerabilidade e risco social. 
II. 
social especial sejam asseguradas na totalidade dos territórios dos mu-
nicípios e com capacidade de atendimento compatível com o volume 
de necessidades da população; 
III. regionalização - participação, quando for o caso, em arranjos ins-
titucionais que envolvam municípios circunvizinhos e o governo esta-
dual, visando assegurar a prestação de serviços 
IV. socioassistenciais de proteção social especial cujos custos ou baixa 

-
viços no âmbito do Estado. 
Art. 15º As ofertas socioassistenciais nas unidades públicas pressu-
põem a constituição de equipe de referência na forma das Resoluções 
nº 269, de 13 de dezembro de 2006; nº 17, de 20 de junho de 2011; e nº 
9, de 25 de abril de 2014, do CNAS. 
Parágrafo único. O diagnóstico socioterritorial e os dados de Vigilân-

oferta da proteção social básica e especial. 
Art. 16º -
cessita dos serviços socioassistenciais: 
I. -

local digno e adequado, recebendo informações claras, simples e com-
preensiível, sem sofrer discriminações, restrições ou atitudes vexatórias 
derivadas do nível pessoal de instrução formal, etnia, raça, cultura, cre-
do, idade gênero, limitações pessoais; 
II. -
cessão de benefícios continuados, nos termos da lei, para cidadão não 
incluídos no sistema contributivo de proteção social, que apresentam 
vulnerabilidade decorrentes do ciclo de vida e/ou incapacidade para a 
vida independente e para o trabalho;
III. convívio ou vivência familiar, comunitária e social: direito do usuá-
rio e usuária, em todas as etapas do ciclo da vida a ter valorizada a 
possibilidade de se manter sob convívio familiar, que seja na família 
biológica ou contruída, e à precedência do convívio social e comunitá-
rio às soluções institucionalizadas com oferta de serviços continuados 
de convívio social e de trabalho socioeducativa que promovam:
a)  Acesso a informação de benefício, serviços, programas e projetos 
sociassistenciais e demais serviços públicosexige a oferta pública de 
rede continuada de serviços, programas e projetos;
b) Oportunidade de convívio para fortalecimento de laços sociais, fa-
miliares;
c) Conhecimento de seus direitos e responsabilidades, inclusive na vida 
pública com acesso a oportunidades para o exercício do protagonismo 
e da cidadania;
d) Ter acesso a diversas manifestações artísticas e culturais;
e) Ter acesso a meios de desenvolvimento de potencialidades, amplia-
ção do universo informacional e cultural;
f) Ter acesso a atividades de estímulo à construção de projetos pessoais 
e sociais e alcance de autonomia pessoal e social.

Seção III
Das Responsabilidades

  Art. 17º Compete ao Município de Reserva-PR, por 
meio da Secretaria de Assistência Social: 
I. 
que trata o art. 22, da Lei Federal nº 8742, de 1993, mediante critérios 
estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social; 
II. efetuar o pagamento dos benefícios eventais auxílio-natalidade, au-
xílio-funeral e demais previsto nesta lei.
III. executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a par-
ceria com organizações da sociedade civil; 
IV. atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência; 
V. prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23, da Lei 

dos Serviços Socioassistenciais (resolução nº 109 de 11 de Novembro 
de 2009); 
VI. implantar, implementar e consolidar a vigilância socioassistencial 

serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais; 
VII. implantar, implementar e consolidar sistema de informação, 
acompanhamento, monitoramento e avaliação para promover o apri-

socioassistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do SUAS e Plano 

de Assistência Social; 
VIII. regulamentar e coordenar a formulação e a implementação da Po-
lítica Municipal de Assistência Social, em consonância com a Política 
Nacional de Assistência Social e com a Política Estadual de Assistência 
Social, e as deliberações de competência do Conselho Municipal de As-
sistência Social, observando as deliberações das conferências nacional, 
estadual e municipal Social; 
IX. regulamentar os benefícios eventuais em consonância com as deli-
berações do Conselho Municipal de Assistência Social; 
X. 
projetos e benefícios eventuais de assistência social, em âmbito local; 
XI. 
Nacional de Educação Permanente, com base nos princípios da Nor-
ma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/
SUAS, coordenando-a e executando-a em seu âmbito. 
XII. realizar monitoramento e a avaliação da política de assistência 
social em seu âmbito; 
XIII. 

programas e projetos da rede socioassistencial; 
XIV. realizar em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência 
Social, as conferências de assistência social; 
XV. gerir de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de 
transferência de renda de sua competência; 
XVI. gerir o Fundo Municipal de Assistência Social; 
XVII. gerir no âmbito municipal, o Cadastro Único para Programas e 
Benefícios Sociais do Governo Federal, nos termos do §1º do art. 8° da 
Lei nº 10.836, de 2004;
XVIII. organizar a oferta de serviços de forma territorializada, em 
áreas de maior vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico 
socioterritorial; 
XIX. organizar e monitorar a rede de serviços da proteção social básica 
e especial, articulando as ofertas; 
XX. organizar e coordenar o SUAS em seu âmbito, observando as de-
liberações e pactuações de suas respectivas instâncias, normatizando e 
regulando a política de assistência social em seu âmbito em consonân-
cia com as normas gerais da União. 
XXI. elaborar a proposta orçamentária da Assistência Social no Muni-
cípio assegurando recursos do tesouro municipal de forma vinculada 
aos objetivos do Plano Municipal de Assistência Social e Deliberações 
da Conferência de Assistência Social do município. 
XXII. elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Assistência So-
cial, anualmente, a proposta orçamentária dos recursos do Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social - FMAS; 
XXIII. elaborar e cumprir o plano de providências, no caso de pen-
dências e irregularidades do Município junto ao SUAS, aprovado pelo 
CMAS e pactuado na CIB; 
XXIV. elaborar, executar e monitorar o Pacto de Aprimoramento do 
SUAS, implementando em âmbito municipal; 
XXV. elaborar e executar a política de recursos humanos, de acordo 
com a NOB/RH - SUAS; 
XXVI. elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, a partir das 
responsabilidades e de seu respectivo estágio no aprimoramento da ges-

-
retrizes pactuadas nas instâncias de pactuação e negociação do SUAS; 
XXVII. elaborar e expedir os atos normativos necessários à gestão do 
Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com as diretrizes es-
tabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social; 
XXVIII. implementar e aprimorar os equipamentos e serviços socioas-
sistenciais, de acordo com os indicadores de monitoramento, avaliação 
e Deliberações das Conferências Municipais de Assistência Social 
XXIX. elaborar, alimentar e manter atualizado o Censo SUAS; 
XXX. alimentar e manter atualizado o Sistema de Cadastro Nacional de 
Entidade de Assistência Social – SCNEAS de que trata o incisoXI do 
art.19 daderal nº 8.742, de 1993;
XXXI. alimentar e manter atualizado o conjunto de aplicativos do Sis-
tema de Informação do Sistema Único de Assistência Social - Rede 
SUAS; 
XXXII. garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento do res-
pectivo Conselho Municipal de Assistência Social, garantindo recursos 

a passagens, traslados e diárias de conselheiros representantes do 
governo e da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas 
atribuições; 
XXXIII. garantir que a elaboração da peça orçamentária esteja de acor-
do com o Plano Plurianual, o Plano de Assistência Social e dos compro-
missos assumidos no Pacto de Aprimoramento do SUAS; 
XXXIV. garantir a integralidade da proteção socioassistencial à popu-

essa responsabilidade de forma compartilhada entre a União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios; 
XXXV. garantir a capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes 
de Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social, usuários e 
conselheiros de assistência social, além de desenvolver, participar e 
apoiar a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos relacionados à 
política de assistência social, em especial para fundamentar a análise de 
situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento 

XXXVI. garantir o comando único das ações do SUAS pelo órgão 
gestor da política de assistência social, conforme preconiza a LOAS; 
XXXVII. -
mento nos serviços socioassistenciais, com respeito às diversidades em 
todas as suas formas;
XXXVIII. -
nhamento, monitoramento e avaliação, observado a suas competências;
XXXIX. implementar os protocolos pactuados na CIT (Comissão In-
tergestores Tripartite);
XL. implementar, implementar e consolidar a gestão do trabalho e a 
educação permanente; 
XLI. promover a integração da política municipal de assistência social 
com outros sistemas públicos que fazem interface com o SUAS; 
XLII. promover a articulação intersetorial do SUAS com as demais po-
líticas públicas e Sistema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça; 
XLIII. promover a participação da sociedade, especialmente dos usuá-
rios, na elaboração da política de assistência social; 
XLIV. assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de muni-
cipalização dos serviços de proteção social básica; 
XLV. participar dos mecanismos formais de cooperação intergoverna-

-
-

mento, a serem pactuadas na CIB (Comissão Intergestora Bipartite);
XLVI. prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual 
e federal da gestão municipal; 
XLVII. zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferi-
dos pela União e pelos estados ao Município, inclusive no que tange 
a prestação de contas; 
XLVIII. assessorar as Organizações da Sociedade Civil de Assistência 
Social visando à adequação dos seus serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais às normas do SUAS, viabilizando estra-
tégias e mecanismos de organização para aferir o pertencimento à rede 
socioassistencial, em âmbito local, de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais ofertados pelas Organizações da Socieda-
de Civil de Assistência Social de acordo com as normativas federais;
XLIX. -
pios e as entidades e organizações de assistência social e promover a 
avaliação das prestações de contas; 
L. 
programas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas 
entidades e organizações vinculadas ao SUAS, conforme §3º do art. 6º 
B da Lei Federal nº 8.742, de 1993, e sua regulamentação em âmbito 
federal. 
LI. aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos indica-

-

em consonância com as normas gerais; 
LII. compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS; 
LIII. estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalha-
dores do SUAS para a participação nas instâncias de controle social da 
política de assistência social; 
LIV. instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da po-
lítica de Assistência Social; 
LV. dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à 
Assistência Social; 
LVI. 
quadro efetivo; 
LVII. submeter trimestralmente, de forma sintética, e anualmente, de 

Fundo Municipal de Assistência Social à apreciação do CMAS.
Seção IV

Do Plano Municipal de Assistência Social
Art. 18º O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento 
de planejamento estratégico que contempla propostas para execução e 
o monitoramento da política de assistência social no âmbito do Muni-
cípio de Reserva 
§1º A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social dar-se a 
cada 4 (quatro) anos, coincidindo com a elaboração do Plano Pluria-
nual e contemplará: 
I. diagnóstico socioterritorial; 
II. 
III. diretrizes e prioridades, resultados do monitoramento dos objetivos 
e metas do plano anterior; 
IV. ações estratégicas para sua implementação; 
V. metas estabelecidas; 
VI. resultados e impactos esperados; 
VII. -
rios; 
VIII. 
IX. indicadores de monitoramento e avaliação; e 
X. cronograma de execução. 
§2º O Plano Municipal de Assistência Social além do estabelecido no 
parágrafo anterior deverá observar: 
I. as deliberações das conferências de assistência social; 
II. metas nacional e estaduais pactuadas que expressam o compromisso 
para o aprimoramento do SUAS; 
III. ações articuladas e intersetoriais;
IV. 
SUAS

CAPÍTULO IV
Das Instâncias de Articulação, Pactuação e Deliberação do SUAS

Seção I
Do Conselho Municipal de Assistência Social

Art. 19º O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS do Mu-
nicípio de Reserva-PR, é um órgão superior de deliberação colegiada, 
de caráter permanente e composição paritária entre governo e socieda-

suas competências legais vinculado à Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social cujos membros, nomeados pelo Prefeito, têm mandato de 2 
(dois) anos, permitida única recondução por igual período. 
§ 1º O CMAS será composto 12 membros com as seguintes represen-
tações:
I. As representações da sociedade civil serão assim compostas:
a) 25% representantes de Usuários do Sistema Único de Assistência 
Social- SUAS;
b) 25% representante de organizações sociais que copõem a rede so-
ciassistencial inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social; 
c) 25% representantes de Trabalhadores do Sistema Único de Assis-
tência Social – SUAS
II. As representações governamental será composta de:
a)  25% de membros governamental
III. Representantes governamentais de livre escolha do Prefeito Mu-
nicipal, recomendando-se que seus indicados sejam ocupantes de em-
prego público efetivo;
IV. Representantes da sociedade civil, observando 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 SUAS, serão escolhidos em 

-
rendado nas Conferências Municipais de Assistência Social.
§ 2º Quando na sociedade civil houver uma única entidade habilitada de 
uma data categoria, admitir-se-á, provisória excepcionalmente, enquan-
to novas entidades surjam, que o CMAS preencha as vagas de titular e 
suplência com representantes da mesma entidade
§ 3º
o segmento:
I. Usuários - Pessoas vinculadas aos serviços, programas, projeto e 
benefícios da política de assistência social, organizadas, sob diversas 
formas, em grupos que tem como objetivo a luta por direitos; 
II. Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social - São aquelas 

-

garantia de seus direitos, conforme art. 3º da LOAS; 
III. Trabalhadores – legítima todas as formas de organização de tra-
balhadores do setor como, associações de trabalhadores, sindicatos, 

de trabalhadores, que defendem e representam os interesses dos traba-
lhadores da política de assistência social. 
§ 4º
âmbito da gestão das unidades públicas estatais ou das entidades e or-
ganizações de assistência social não serão considerados representantes 
de trabalhadores no âmbito dos Conselhos. 
§ 5º O CMAS é presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus 
membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida única recondução 
por igual período. 
§ 6° Deve-se observar em cada mandato a alternância entre represen-
tantes da sociedade civil e governo na presidência e vice-presidência 
do CMAS. 
§ 7º O CMAS contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá sua 
estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo. 
Art. 20º 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 datas previamente divulgadas, e 
funcionará de acordo com o Regimento Interno. Parágrafo único. O 

deliberativo das reuniões do Plenário, para as questões de suplência e 
perda de mandato por faltas. 
Art. 21º A participação dos conselheiros no CMAS é de interesse públi-
co e relevante valor social e não será remunerada.
Art. 22º O controle social do SUAS no Município efetiva-se por in-
termédio do Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS e das 
Conferências Municipais de Assistência Social, além de outros fóruns 
de discussão da sociedade civil. 
§ 1º - Os representantes governamentais (do poder público) e da so-
ciedade civil, integrantes do Conselho serão liberados, mediantes con-
vocação, pelas respectivas áreas para cumprimento de suas obrigações 
junto ao Conselho.
§ 2º – Cada titular do CMAS terá um suplente, oriundo da mesma cate-
goria representativa, devendo ser observada a paridade entre represen-
tantes governamentais e não governamentais.
§ 3º– Cada membro poderá representar somente um órgão ou entidade.
§  4º – Consideram-se entidades e organizações de assistência social:
I. de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e pla-
nejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem 
benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e 
indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, 
nos termos das normas vigentes.
II. de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente 
e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos vol-
tados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais 
e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, 
dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos das 
normas vigentes.
III. de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continua-
da, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas 
ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos 
direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da 
cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com 
órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de 
assistência social, nos termos das normas vigentes.
Art. 23º O Conselho Municipal de Assistência Social escolherá entre 
os seus membros uma mesa diretora, bem como, fará prever no seu 
regimento interno, outras estruturas de funcionamento contando com 
a seguinte estrutura:
I. Plenária
II. Comissões Temáticas
III. Secretaria Executiva
§ 1º O plenário, constituído da totalidade dos membros do Conselho 
Municipal de Assistência Social, é órgão deliberativo sobre as matérias 
de sua competência.
§ 2º O Presidente, o Vice-presidente, o Primeiro e Segundo-secretá-
rios do CMAS serão eleitos por seus pares na primeira reunião de cada 
mandato, considerando a alternância entre governo e sociedade civil.

(continua...)


