
���
| TER 28 JUN 2022 | CLASSIFICADOS | 11

PUBLICAÇÃO LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

§ 3º  As Comissões temáticas e a Instância de Controle Social de Pro-
gramas Sociais do Governo Federal deverão ser constituídas de forma 
paritária, integrando a estrutura do CMAS, de caráter permanente ou 

suas competências.
Art. 24º O Conselho Municipal de Assistência Social deverá ter Se-
cretaria Executiva, com formação acadêmica, para assessoria técnica e 
suporte administrativo, necessário ao seu funcionamento, utilizando-se 
de instalações e funcionários cedidos pelo Executivo.
§ 1º  A Secretaria Executiva deverá ser a unidade de apoio ao funciona-
mento do Conselho de Assistência Social, para assessorar suas reuniões 

-
-

quisitar consultoria e assessoramento de instituições, órgãos e entidades 
ligados à área da assistência social, para dar suporte e/ou prestar apoio 
técnico logístico ao Conselho.
§ 2º  O Órgão Gestor da Política Municipal de Assistência Social, ao 
qual o Conselho de Assistência Social está vinculado, deverá prover a 
infraestrutura necessária para o seu funcionamento, garantindo recur-

outras, de passagens, traslados, alimentação, hospedagem dos/as conse-
lheiros/as, tanto do governo quanto da sociedade civil, quando estive-

Art. 25º Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social: 
I. 

de Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social, coma 
Lei Federal nº 12.435/2011 que altera a Lei Orgânica de Assistência 
Social – Lei 8.742/1993 e regulamenta o Sistema Único de Assistência 

-
cia Social, acompanhando a sua execução; 
II. -
sistência Social, e acompanhar sua execução;
III. 
e efetiva participação dos segmentos de representação no conselho;
IV. Normatizar as ações e regulamentar a prestação de serviços de natu-

funções num relacionamento ativo, dinâmico com os órgãos gestores, 
resguardando-se as respectivas competências;
V. 
dos recursos destinados a todas as ações de assistência social, tanto os 
recursos próprios quanto os oriundos da esfera de governo estadual / 
federal, alocados no Fundo Municipal de Assistência Social;
VI. 

-
cioassistenciais, programas e projetos aprovados nas políticas de Assis-
tência Social Nacional, Estadual e Municipal;
VII. Apreciar e acompanhar o Plano de Capacitação de Recursos hu-
manos para área de assistência social, de acordo com as Normas Ope-
racionais Básicas do SUAS (NOB-  SUAS) e de Recursos Humanos e 
acompanhar a sua execução (NOB-RH/SUAS);
VIII. 
cancelamento da inscrição de entidades e organizações de assistência 

-
tência Social o cancelamento de registro das mesmas que incorrem em 
descumprimento dos princípios previsto no art. 4º da LOAS, e em irre-
gularidade na aplicação dos recursos que lhe forem repassados pelos 

IX. 
com a rede prestadora de serviços da Política Municipal de Assistência 
Social, para a proteção Social Básica e Especial;
X. 

XI. Apreciar e aprovar, quando necessário, o Relatório Anual de Ges-
tão;
XII. Ter ciência dos instrumentos de Informação e Monitoramento ins-
tituídos pelo governo estadual e federal;
XIII. -
nanceiro anual do governo federal no sistema SUAS/WEB; 
XIV. Convocar, num processo articulado com a Conferência Estadual 

aprovar as normas de funcionamento da mesma e constituir a comissão 
organizadora e o respectivo Regimento Interno;
XV. 

XVI. 
do Governo federal;
XVII. 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;
XVIII. 
cento) dos recursos do IGD PBF e do IGD SUAS destinados ao desen-
volvimento das atividades do Conselho;
XIX. -
zes Orçamentária, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual no que 

dos recursos destinados às ações da Política de Assistência Social, nas 
suas respectivas esferas de governo, tanto os recursos próprios quanto 
os oriundos de outros entes federativos, alocados nos respectivos fun-
dos de assistência social;
XX. Aprovar o termo de aceite da expansão dos serviços, programas e 

a sua execução;
XXI. -

XXII. Estimular e acompanhar a criação de espaços de participação 
popular;
XXIII. Divulgar e promover a defesa dos doreitos socioassistenciais;
XXIV. -
rantia;
XXV. 

Seção II
Da Conferência Municipal de Assistência Social

Art. 26º A Conferência Municipal de Assistência Social é instância 

SUAS, com a participação de representantes do governo e da sociedade 
civil. 
Art. 27º
as seguintes diretrizes: 
I. 

-
zadora; 
II. garantia da diversidade dos sujeitos participantes, inclusive da aces-

III. 
delegados governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade 
civil; 
IV. 
V. 
VI. articulação com a Conferência Estadual e Nacional de Assistência 
Social. 
Art. 28º A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada 
ordinariamente a cada quatro anos pelo Conselho Municipal de Assis-
tência Social e extraordinariamente, a cada 2 (dois) anos, conforme 

Seção III
Participação dos Usuários

Art. 29º
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. -
lítica de assistência social e seus representantes e os representantes de 
organizações de usuários são sujeitos coletivos expressos nas diversas 
formas de participação, nas quais esteja caracterizado o seu protagonis-
mo direto enquanto usuário. 
Art. 30º O estímulo à participação dos usuários pode se dar a partir de 
articulação com movimentos sociais e populares e de apoio à organiza-

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; descen-
tralização do controle social por meio de comissões regionais ou locais.

Seção IV
Da Representação do Município nas Instâncias

de negociação e Pactuação do SUAS.
Art. 31º O Município é representado nas Comissões Intergestores Bi-
partite - CIB e Tripartite - CIT, instâncias de negociação e pactuação 
dos aspectos operacionais de gestão e organização do SUAS, respec-

de Gestores Municipais de Assistência Social – COEGEMAS e pelo 
Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - 
CONGEMAS. 
§1º -
crativos que representam as secretarias municipais de assistência social, 

de associado. 
§2º O COEGEMAS poderá assumir outras denominações a depender 

CAPÍTULO V
DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS,

DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS
PROJETOS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA.

Seção I
Dos Benefícios Eventuais

 Art. 32º
-

gânica da Assistência Social LOAS, Art. 22, parágrafo 1º e 2º, alterado 
pela Lei n° 12.435/2011. 
 Art. 33º O Benefício Eventual constitui direito, com 

gerais da oferta da política, sua regulamentação local e previsão orça-
mentária, consolidando-se um direito social reclamável.
 Parágrafo Único

-
ter de doação conforme princípios e diretrizes da política de assistência 
social.

CAPÍTULO VI

 Art. 34º -
visões suplementares e provisórias que integram organicamente as ga-
rantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude 

-

 Art. 35º
I. 

II. Eventuais: no conceito de eventual temos a noção da 
incerteza, do inesperado e do circunstancial, do ocasional e do contin-
gente, portanto do temporário;
III. Inseguranças sociais de acolhida, convívio, renda, au-
tonomia, apoio e auxílio são desproteções resultantes de vivências que 
ocasionam danos, perdas ou prejuízos e, por isso, requer atenção ime-
diata;
IV. Benefícios eventuais: provisões suplementares e tem-
porárias para pessoas ou famílias em situação de insegurança social 
ocasionada por vivências de perdas, danos e prejuízos relacionadas às 

V. 
-

lução do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS nº 109, de 

VI. Prontidão: respostas imediatas e urgentes às necessidades das famí-
lias e, ou indivíduos, vivenciadas por decorrência de privações, contin-
gências imponderáveis e ocasionais.
Art. 36º

-

Art. 37º
a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 
– NOB-SUAS, 2012: 
I. Acolhida; 
II. Renda;
III. Convívio ou vivência familiar, comunitária e social; 
IV. Desenvolvimento de autonomia; 
V. Apoio e auxílio. 
Art.  38º São princípios e diretrizes que regem a gestão dos Benefícios 
Eventuais:
I. Garantia da gratuidade para o acesso;
II. Integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao aten-

acesso a outros direitos;
III. 
contrapartidas;
IV. Ampla divulgação dos critérios de concessão dos Benefícios Even-
tuais nas unidades de Atendimento da Política de Assistência Social; 

V. Garantia da igualdade de condições no acesso aos Benefícios Even-
tuais, sem qualquer tipo de constrangimento, comprovação vexatória ou 
estigma ao cidadão e sua família; 
VI. garantia da equidade no atendimento, sem discriminação de qual-

-

migrantes;
VII. Garantia da qualidade e agilidade para o acesso do direito dos 

VIII. -
dadania.

CAPÍTULO VII
Da Gestão e de Acesso ao Direito

Art. 39º

-

ou agravadas por contingências que causam danos, perdas e riscos, 
desprotegendo e fragilizando a manutenção e o convívio entre os in-
divíduos.
Parágrafo único:

pelo setor administrativo do executivo em conjunto com o Conselho 
Municipal de Assistência Social.
Art. 40º
referência dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica 
e Especial de média e alta complexidade são responsáveis para pro-

com a oferta dos serviços socioassistencais do SUAS e os programas 

e de desenvolvimento da autonomia previstas na Política Nacional de 
Assistência Social.
§ 1º -

-
víduos no processo de acompanhamento familiar aprimorando o campo 
de proteção do cidadão.
§ 2º -

-
quer espécie pelos cidadãos.

Seção II

Art. 41º -
lidades:
I. Nascimento;
II. Morte;
III. 
IV. 
Art. 42º

política de Assistência Social em prestação de serviço e, ou em pecú-

-

Art. 43º
temporária será destinado à família ou ao indivíduo e visa minimizar 
situações de riscos, perdas e danos, decorrentes de contingências sociais 
pela falta de acesso a:
I. alimentação;
II. 
III. domicílio provisório;
IV. 
V. outras provisões que derivam de riscos, perdas e danos, provenientes:
a) da perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familia-
res e comunitários;

adolescentes e famílias que se encontram em cumprimento de medida 
protetiva; 

mulheres estejam em situação de violência, e, ou em situação de rua;

ofensa à integridade física do indivíduo;
e) da necessidade de acessar oportunidades de inclusão ao mundo do 

familiares em cumprimento de medidas protetivas e, ou socioeducati-
vas, desde que não seja provido pelo serviço de origem;

-
-

para atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias ameaçados 
de morte.
Art. 44º

redução dos danos, garantir condição de minimizar as rupturas ocor-
ridas e proporcionar condição de convivência familiar e comunitária, 

§ 1º

sérios danos à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de 
seus integrantes, e outras situações imprevistas ou decorrentes de caso 
fortuito. Caracteriza-se pela situação de alteração intensa e grave das 
condições de normalidade que implica a decretação em razão de de-

§ 2º Entende-se por desastre o resultado de eventos naturais ou provo-

uma comunidade e, ou família, com extensas perdas e danos humanos, 
econômicos ou materiais, e excede a capacidade dos afetados de lidar 

§ 3º A situação de emergência caracteriza-se pela alteração intensa e 
grave das condições de normalidade em um determinado município ou 
região comprometendo parcialmente sua capacidade de resposta.
§ 4º A proteção da Assistência Social em situações de desastre é des-
tinada às famílias e indivíduos afetados que se encontram em situação 

convívio.
§ 5º A ocorrência de desastres de grandes proporções constitui calami-

§ 6º As provisões nas situações de desastres, emergências e calamidade 
-

emergencial deverá ser realizado em conjunto com a defesa civil.
§ 7º As provisões deverão ser ofertadas mediante o cadastramento das 
famílias atingidas, conforme as suas necessidades e as prioridades elen-
cadas em conjunto com os demais setores envolvidos.

CAPÍTULO VIII

 Art. 45º

I.  alocar recurso próprio no Fundo Municipal de Assistência Social 

II. -
-
-

cioassistenciais; 
III. garantir as condições necessárias para inclusão e atualização dos 

governo federal;
IV. 
Art. 46º

política de assistência social.
Art. 47º -

eventuais da assistência social, conforme Resolução do Conselho Na-
cional de Assistência Social n° 39/2010. 
Art. 48º
cada município, conforme previsto no artigo 22 da Lei Orgânica da As-
sistência Social. E sua regulamentação se dará na forma de lei munici-
pal, resolução do Conselho Municipal de Assistência Social e decretos 
municipais.
Art. 49º -
pes a regulamentação dos Benefícios Eventuais contendo detalhamento 
de critérios, valores, prazos, procedimentos para o acesso ao direito.
Art. 50º Ato normativo editado pelo Poder Executivo Municipal dispo-

eventuais. 
Seção III

Dos recursos orçamentários para oferta de Benefícios Eventuais
Art. 51º
serão providas por meio de dotações orçamentárias do Fundo Munici-
pal de Assistência Social. 
Parágrafo único. As despesas com Benefícios Eventuais devem ser 
previstas anualmente na Lei Orçamentária Anual do Município - LOA. 

Seção II
Dos Serviços

Art. 52º Serviços socioassistenciais são atividades continuadas que 
visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as 

-

dos Serviços Socioassistenciais. 
Seção III

Dos Programas de Assistência Social
Art. 53º. Os programas de assistência social compreendem ações inte-

-
viços assistenciais. 
§ 1º -

e social. 
§ 2º Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com 

Seção IV

Art. 54º
instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, 

-
rantam meios, capacidade produtiva e de gestão para melhoria das con-

Art. 55º -
-se-à em mecanismos de articulação e de participação de diferenrtes 
áreas governamentais e em sistema de cooperação entre organismos 
governamentais, não governamentais e da sociedade civil.

Seção V

Art. 56º São Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social 

que atuam na defesa e garantia de direitos. 
Art. 57º As Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social e 

-

Art. 58º Constituem critérios para a inscrição das Organizações da So-

I. executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;
II. -
sistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de 
direitos dos usuários; 
III. garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, pro-

IV. garantir a existência de processos participativos dos usuários na 

Art. 59º. As entidades e organizações de assistência social no ato da 
inscrição demonstrarão: 
I. ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;
II. aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente 
no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus 

III. 
IV. ter expresso em seu relatório de atividades: 

c) origem dos recursos; 
d) infraestrutura; 

-
sistenciais executado. 
Parágrafo único:
etapas de análise: 
I.  análise documental; 
II. -
cesso; 
III. 
IV. -
nária; 
V. 
VI. emissão do comprovante; 
VII. 
por ofício.

CAPÍTULO IX
DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 60º
é previsto e executado através dos instrumentos de planejamento orça-

Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 
Parágrafo único. O orçamento da assistência social deverá ser inserido 
na Lei Orçamentária Anual, devendo os recursos alocados no Fundo 
Municipal de Assistência Social serem voltados à operacionalização, 

-

Art. 61º
utilização dos recursos do respectivo Fundo Municipal de Assistência So-
cial o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e 

independentemente de ações do órgão repassador dos recursos. 
Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar infor-
mações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de 

e regular utilização. 
Seção I

Do Fundo Municipal de Assistência Social
Art. 62º O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS é vincu-
lado à Secretaria de Assistência Social regulamentado pelo Decreto nº 

Art. 63º Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência So-
cial – FMAS: 
I. recursos provenientes da transferência dos fundos Nacional e Esta-
dual de Assistência Social; 
II. dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei 

III. -
nacionais e nacionais, Governamentais e não Governamentais; 
IV. 
na forma da lei; 
V. as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias 

serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistên-

VI. -
ras; 
VII. doações em espécie feitas diretamente ao Fundo; 
VIII. outras receitas que venham a ser legalmente instituídas. 
§1º A dotação orçamentária prevista para o Fundo Municipal de As-
sistência Social será automaticamente transferida a sua conta, tão logo 
sejam realizadas as receitas correspondentes. 
§2º Os recursos que compõem o Fundo, serão depositados em institui-

-
do Municipal de Assistência Social – FMAS. 
§3º

-
tência Social. 
Art. 64º O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência 

-
tência Social. 
Parágrafo Único. O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência 
Social – FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal de As-
sistência Social.
Art. 65º Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – 
FMAS serão aplicados em: 
I. 
assistência social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistên-

II. 
de Assistência Social para a execução de serviços, programas e projetos 

III. aquisição de material permanente e de consumo e de outros insu-
mos necessários ao desenvolvimento das ações socioassistenciais; 
IV. construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis 
para prestação de serviços de Assistência Social; 
V. desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 
planejamento, administração e controle das ações de Assistência Social; 
VI. 
I do art. 15 da Lei Federal nº 8.742, de 1993; 
VII. -
cia, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, conforme 
percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 
aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. Art. 
57. 
Art. 66º. O repasse de recursos para as Organizações da Sociedade 
Civil de Assistência
Social, devidamente inscritas no CMAS, será efetivado por intermédio 
do FMAS, de acordo com critérios previsto no Marco Regulatório do 

Art. 67º -

CMAS anualmente.
Art. 68º

da Política de Assistência Social. 
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