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LEI Nº 3091, DE 03 DE JANEIRO DE 1996

(Vide Regimento Interno - Decreto nº 56/1996)
(Regulamentada pelo Decreto nº 144/1996)

DISPÕE  SOBRE  O  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  ASSISTÊNCIA
SOCIAL, O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo
88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

 Fica criado o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, órgão deliberativo, de caráter
permanente e âmbito municipal, disposto na Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

 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  e
descentralizado  de  ações  de  iniciativa  pública  e  da  sociedade,  para  garantir  o  atendimento  às
necessidades básicas.

CAPÍTULO II

DA COMPETÊNCIA

 Respeitadas  as  competências  exclusivas  do  Legislativo  Municipal,  compete  ao  Conselho
Municipal de Assistência Social:

I - definir as prioridades da política de assistência social;
II - estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência
Social.
III - aprovar a Política Municipal de Assistência Social;
IV - atuar na formulação de estratégias e controle da execução da política de assistência social;
V - propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamentárias do Fundo
Municipal de Assistência Social, e fiscalizar a movimentação e aplicação dos recursos;
VI - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de assistência prestados à população pelos órgãos,
entidade públicas e privadas no Município.
VII - definir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de assistência social públicos e
privados no âmbito municipal;
VIII - definir critérios para a celebração de contratos ou convênios entre o setor público e as entidades
privadas que prestam serviços de assistência social no âmbito municipal;
IX - apreciar e aprovar previamente os contratos e convênios referidos no inciso anterior;
X - elaborar o seu Regimento Interno;
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XI - zelar para efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social;
XII - convocar ordinariamente a cada 2 (dois) anos, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de
seus membros,  a  Conferência Municipal  de Assistência  Social,  que  terá  a  atribuição  de  avaliar  a
situação da Assembléia e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
XII - convocar ordinariamente a cada 04 (quatro) anos ou extraordináriamente, por maioria absoluta de
seus membros,  a  Conferência Municipal  de Assistência  Social,  que  terá  a  atribuição  de  avaliar  a
situação da Assembléia e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. (Redação dada pela
Lei nº 4141/2004)
XIII - acompanhar e avaliar a gestação dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho
dos programas e projetos aprovados;
XIV - estabelecer diretrizes e critérios para o repasse de recursos do Fundo Municipal de Assistência
Social - FMAS ou orçamentarias às entidades assistenciais;
XV - apreciar e aprovar previamente os repasses referidos no inciso anterior;
XVI - apreciar e aprovar a proposta orçamentária para compor o orçamento municipal;
XVII  -  definir  critérios  de  inscrição  e  funcionamento  e  fiscalizar  as  entidades  e  organizações  de
assistência social que atuem no Município de Passo Fundo;
XVIII - examinar propostas e denúncias sobre a área de Assistência Social.

 O funcionamento das entidades e organizações de assistência social no Município de Passo
Fundo dependem de prévia inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo  Único  -  O Conselho Municipal  de  Assistência  Social  poderá  não  conceder  o  registro  à
entidade ou às organizações assistenciais ou cassá-lo quando estas estiverem em dissintonia com as
diretrizes legais.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I

Da composição

 O Conselho Municipal de Assistência Social será composto de 20(vinte) membros e respectivos
suplentes,  sendo  10(dez)  membros  representantes  das  entidades  governamentais  municipais,
estaduais ou federais que tenham atuação direta no Município e 10 (dez) membros representando as
entidades e organizações não governamentais.

§  1º-  Os  representantes  das  entidades  governamentais,  federal,  estadual  e  municipal,  serão
designados pelo Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo, garantindo-se 1(uma) vaga para o
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  e  1(uma)  vaga  para  o  Conselho
Municipal de Saúde.

§  1º  -  Os  representantes  das  entidades  governamentais,  federal,  estadual  e  municipal,  serão
designados pelo Poder  Executivo e aprovados pelo Poder  Legislativo.  (Redação dada pela Lei  nº
4141/2004)

§ 2º- Os representantes das entidades não governamentais serão escolhidos em Assembléia Geral,
sendo 4(quatro) vagas para os representantes dos prestadores de serviço, 4(quatro) vagas para os
representantes de usuário e 2(duas) vagas para representantes de profissionais da área.

§ 3º- A primeira Assembléia Geral da entidades não governamentais, será convocada pelo Executivo
Municipal, e as subseqüentes pelo CMAS, mediante Edital público determinando data, horário e local
das mesmas.
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§ 4º- Para participar das Assembléias Gerais das entidades não governamentais, as mesmas deverão
estar credenciadas no CMAS, exceto na primeira assembléia.

§ 5º- Os representantes das entidades não governamentais, presentes na Assembléia, elegerão um
presidente para coordenar a escolha das entidades não governamentais que comporão o CMAS.

 As entidades participantes do CMAS terão mandato de dois anos.

 A atividade dos membros do CMAS reger-se-á pelas disposições seguintes:

I- o exercício da função de conselheiro é considerado serviço público relevante, e não remunerado.
II - os conselheiros serão excluídos do CMAS e substituídos pelos respectivos suplentes em caso de
faltas injustificadas a 3 reuniões consecutivas ou 5 reuniões intercaladas;
III - cada membro do CMAS terá direito a um único voto na sessão plenária;
IV - as decisões do CMAS serão consubstanciadas em resoluções.

Seção II

Do funcionamento

 O CMAS terá seu funcionamento disciplinado por Regimento Interno próprio e obedecendo a
seguinte estrutura:

I- Diretoria Executiva, composta por presidente, vice-presidente, secretário geral e primeiro secretário;
II - Comissões;
III - Plenário como órgão de deliberação máxima.

Parágrafo Único - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente, no mínimo um vez ao mês, e
extraordinariamente, conforme o Regimento Interno.

 A  Secretaria  Municipal  da  Criança  e  da  Ação Social  prestará  todo  o  apoio  necessário  ao
funcionamento do CMAS.

 Para melhor desempenho de suas funções o CMAS poderá recorrer a pessoas e entidades,
mediante os seguintes critérios:

I - consideram-se colaboradores do CMAS, as instituições formadoras de recursos humanos para a
assistência social e as entidades representativas de profissionais;
II - poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o CMAS
em assuntos específicos;
III - poderão ser criadas comissões internas, constituídas por entidades membros do CMAS e outras
para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.

 Todas as  sessões  do  CMAS serão  públicas  e  abertas  à  participação  de  todo  e  qualquer
cidadão, conforme Regimento Interno.

§ 1º- As resoluções do CMAS, serão de ampla e sistemática divulgação.

§  2º-  Os  temas  tratados  em plenário,  pela  Diretoria  Executiva  ou  Comissões,  serão  lavrados  no
respectivo livro de atas e estarão disponíveis a qualquer cidadão.

CAPÍTULO IV

DO FUNDO MUNICIPAL
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 Fica  criado o  Fundo Municipal  de Assistência  Social  -  FMAS,  instrumento  de  captação  e
aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das
ações na área de assistência social.

 Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS:

I - recursos provenientes de transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;
II - dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de
cada exercício;
III  -  doações,  auxílios,  contribuições,  subvenções  e  transferências  de  entidades  nacionais  e
internacionais, organizações governamentais e não governamentais;
IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo, realizadas na forma da Lei;
V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das
atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de
Assistência Social terá direito a receber por força da lei e de convênios no setor;
VI - produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
VII - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
VIII - outras receitas não vedadas em lei que venham a ser legalmente instituídas.

Parágrafo Único-  Os recursos que compõe o FMAS serão depositados em instituições financeiras
oficiais, em conta especial e específica sob a denominação FMAS.

 O FMAS será gerido  pela Secretaria  Municipal  da  Fazenda  sob  orientação  e  controle  do
CMAS.

Parágrafo Único - O CMAS participará na formulação da proposta orçamentária referente ao FMAS.

 Os recursos do FMAS, serão aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidos
por órgãos governamentais ou não governamentais, quando em sintonia com a política e plano de
assistência social do Município;
II - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito público e privado para execução de
programas e projetos específicos do setor de assistência social;
III - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área
de assistência social;
IV - pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do artigo 15 da Lei Orgânica
da Assistência Social.

 O repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, devidamente
registradas no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos
pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo  Único  -  As  transferências  para  as  entidades  e  organizações  governamentais  e  não
governamentais de Assistência Social se processarão mediante convênios, contratos, acordos, ajustes
e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas,
projetos e serviços aprovados pelo CMAS, quando em sintonia com a Política e o Plano Municipal de
Assistência Social.

 A  Secretária  Municipal  da  Fazenda  apresentará  as  contas  e  os  relatórios  acerca  da
movimentação dos recursos do FMAS, ao CMAS, mensalmente, de forma sintética e anualmente, de
forma analítica.

Parágrafo Único - O CMAS expedirá pareceres sobre a prestação de contas e relatórios descritos no
caput deste artigo.
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 No prazo máximo de 15(quinze) dias a contar da data de publicação desta Lei, o Executivo
Municipal  convocará a  primeira  Assembléia  Geral  das entidades não  governamentais,  conforme o
artigo 5º desta Lei.

 No prazo máximo de 45(quarenta e cinco) dias após a data de publicação desta Lei,  será
elaborado e aprovado o Regimento Interno pelo CMAS.

 As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do
orçamento municipal.

 Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, Centro Administrativo Municipal, em 03 de janeiro de 1996.

OSVALDO GOMES
Prefeito Municipal

Data de Publicação no Sistema LeisMunicipais: 19/02/2008
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