
 

LEI MUNICIPAL  N.º 171/2002, de 29 de Agosto de 2002. 

 

 

 Revoga a Lei Municipal nº 075/2001, da novas disposições sobre a criação do 

Conselho Municipal de Assistência Social do município de Novo Xingu e dá 

outras providências. 

  

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo Xingu – RS, 

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pelo art. 66, item III da Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 

    Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Assistência Social do 

Município de Novo Xingu (CMAS), órgão consultivo, deliberativo e controlador da política de 

Assistência Social do Município, vinculado a Diretoria de Saúde, meio Ambiente e Assistência Social. 

 

    Art. 2º - Respeitadas as competências exclusivas do Legislativo Municipal, 

compete ao Conselho Municipal de Assistência Social: 

I – deliberar sobre a política municipal de Assistência Social; 

II – fixar as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal 

de Assistência Social para o Município; 

III - Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza 

pública e privada de Assistência Social; 

IV – regular critérios de funcionamento das entidades  e organizações de 

Assist6encia Social; 

V - fixar normas e efetuar o registro de entidades não-governamentais de 

Assist6encia Social; 

VI – efetuar a inscrição e aprovar os programas de Assistência Social  das 

Organizações Não-governamentais – ONGs – e dos órgãos governamentais; 

VII - fiscalizar as entidades e organizações de Assist6encia Social; 

VIII – cancelar o registro das entidades assistenciais que incorrerem em 

irregularidades na aplicação dos recursos que lhe forem repassados pelos poderes públicos e não 

obedecerem aos princípios e diretrizes da Lei nº 8.742/93 e desta Lei; 

IX – articular-se com as instâncias deliberativas do Município tendo em vista 

a organicidade da política de Assistência Social com as demais políticas setoriais para a integração das 

ações; 

X – deliberar sobre o Fundo Municipal de Assistência Social; 



XI – deliberar sobre a transferência de recursos financeiros às entidades não-

governamentais de Assistência Social; 

XII – convocar, ordinariamente, a cada 02 anos, ou extraordinariamente, por 

maioria absoluta seus membros, para a Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição 

de avaliar a situação da Assistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema; 

XIII – emitir parecer sobre o orçamento municipal destinado a Assistência 

Social, a partir do segundo ano de instalação do Município; 

XIV – incentivar a realização de estudos e pesquisas na área, sugerindo 

medidas de prevenção, controle e avaliação; 

XV – elaborar e aprovar o seu regimento Interno; 

XVI – exercer outras atribuições que lhe forem delegadas por lei. 

 

    Art. 3º - O CMAS , de caráter permanente e composição paritária, será 

constituído por 06 (seis)  membros  e seus respectivos suplentes, com mandato de 02 (dois) anos, 

permitida sua prorrogação uma vez por igual período, com a seguinte composição: 

I – 03 (três) representantes governamentais; 

II – 03 (três) representantes não-governamentais. 

 

    Art. 4º -  A nomeação dos representante do CMAS será efetivada pelo 

prefeito Municipal após as respectivas indicações feitas por escrito. 

 

    Art. 5º - A estrutura de funcionamento do Conselho Municipal de 

Assistência Social será definida no Regimento Interno, observadas as seguintes diretrizes: 

I – a administração do conselho será constituída de Sessão Plenária e 

Diretoria Executiva; 

II – as sessões plenárias serão realizadas mensalmente, ou sempre que fatos 

relevantes assim o recomendarem, por convocação do Presidente ou do Prefeito Municipal; 

III – as sessões plenárias serão públicas e precedidas de ampla divulgação; 

IV -  a diretoria executiva será constituída de presidente, vice-presidente e 

secretário, escolhidos por seus pares, na forma prevista no regimento Interno, para mandato de 02 (dois) 

anos, permitida uma reeleição; 

V – a representação das entidades prestadoras de serviços, dos usuários e dos 

profissionais da área de assistência social será definida em fórum próprio, especialmente convocado para 

esse fim; 

VI – os membros do CMAS poderão ser substituídos mediante solicitação da 

entidade ou autoridade responsável, apresentada ao Prefeito Municipal; 

VII – as decisões do CMAS serão consubstanciadas em resoluções. 

VIII - Cada membro terá direito a um único voto na sessão plenária; 

 



    Parágrafo único – A elaboração, aprovação e  eventuais modificações do 

Regimento Interno ficarão sujeitas à homologação por ato do Poder Executivo. 

 

    Art. 6º - As atividades do conselho e a função  dos seus membros serão 

definidas no regimento Interno, observando-se as seguintes disposições: 

 

I – o exercício da função de membro do Conselho não será remunerado, 

ressalvado o ressarcimento de eventuais despesas, sendo considerado serviço público relevante prestado à 

comunidade; 

II – nas audiências eventuais  ou definitivas, os conselheiros  serão 

substituídos pelos seus respectivos suplentes; 

III – nos casos de faltas injustificadas a três sessões consecutivas ou cinco 

alternadas, o nome do Conselheiro faltoso será excluído ou substituído; 

IV – as decisões  do Conselho serão tomadas por maioria simples, com a 

presença de, no mínimo, a metade dos seus membros; 

V – será assegurado ao Conselho o acesso a toda a documentação necessária 

ao exercício de suas competências. 

 

    Art. 7º As despesas decorrentes desta lei correrão por  conta da dotação 

orçamentária própria. 

 

    Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei 

Municipal nº 75/2001. 

 

 

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU, em 29 

de Agosto de 2002. 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

   

Registre-se e Publique-se 
 

 

 

         GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. Da Adm., Plan. e Finanças 


