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LEI N" I.8(}O DE 28 DE DEZEMBRO DE 20I7

'orspóe soBRE o sISTEMA ÚNtco DE esststÊucIe soctet
oo nluxlcÍpto DE JAcIARA-MT, EM CoNFoRMIDADE coM
LEI N" 8.712193 - let oncÂNtce oe lssrsrÊnclA soctAL,
polÍrtcl NActoNAL ut esstsrÊxctA socIAL (PNAS-oo'I)' E

NoRMAS oPERAcloNAls sÁstcls Do suAs (NoBSUAS'2012)

r oÁ ourus PnovtoÊNctes".

clrirulo I

DAS DEFINIÇÔES E DOS OBJETIVOS

,/Tyrcfr,< .4rtt-,yL.

o prefeiro Municíal de Jaciía-Mr, nBDULJABAR GALVTN MAHAMMAD, no uso de suas atribuições legais'

FAz SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. l. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Polltica de Seguridade Social não contributiva, que provê

os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o

atendimento às necessidades básicas'

Art.2.APolíticadeAssistênciaSocialdoMunicípioJaciara-MT,definidanaLeiMunicipall,l4412o08,temporobjetivos:
I - a proteção social, que Yisa à garanlia da vida' à ieduçao de danos e à prevenção da incidência de riscos' especialmente:

O " 
pt"i.in" n r".iiiu, a rut.-iduat, à inÍânci4 à adolescência e à velhice;

b) o amparo às crianças e adolescentes carentei

c) a promoção da integração ao mercâdo de nabalho; 
- r^ -..^ :-+âd^r^ à wiár nnmrrnitár'

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deÍiciência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

Il - a vigilância sócio usri.t"nciat, que 
"isa 

a analisar tenitorialmente a capacidade frotetiva das famÍlias e nela a oconência de

vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;

ItI - a defesa de direitos, que visa a gar*ii. o pl"no u""rao aos düeitos no conjunto das provisões sócio assistenciais;

tv- paíicipação da população, p";;;;. organizaçôes representativas, na formulação das Pollticas e no controle de ações

em todos os níYeis;

V.PrimaziadaresponsabilidadedoentepollticonaconduçãodaPollticadeAssistênciaSocialemcadaesferadegovemo;
Vt - centralidade na famÍlia para concepção e implementação dos beneÍlcios, serviços, programas e projetos' tendo como base

o teÍritório

Pârágrafo único. Para o enfrenhmento da pobreza, a assistência social realiza.se de forma integrada às políticas setoriais

visando universalizar a proteção social e atender à contingências sociais'

ItECEBIDO Elo'
&?t c

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPtOS E DIRETRIZES

SEÇÃO I

DOS PRINCiPIOS

ICIPAL DE JA.IARA
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Art. 3' A Política Pública de Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios:

I - universalidade: todos têm direito à proteção sócio assistencial, prestada 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 - gÍatuidade: a assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição ou contrapartida, observado o que dispõe o

art. 35, da Lei Federal n' 10.741, de 1' de outubro de 2003 - Estatuto do ldoso:

III - integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua completude, por meio de conjunto articulado de serviços'

programas, prôjetos e beneficios sócio assistenciais;

tV - intersetorialidade: integração e articulação da rede sócio assistencial com as demais políticas e órgàos setoriais de deiesa

de direitos e Sistema de Justiça;

V - equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais' priorizando aqueles que

estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social'

VI-supremaciadoatendimentoàsnecessidadessociaissobreasexigênciasderentabilidadeeconômica;
v - universalização dos direitos sociais, a fim de tomar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas

públicas; 
dteito a beneÍicios e serviços de qualidade' bem como àr- VIII - Íespeito à dignidade do cidadão, à sua autonomra e ao seu

convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;

tX - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natuÍeza, garantindo-se equivalência às

populações urbanas e rurais;

X-diwlgaçãoampladosbenefÍcios,serviço§,programas.eprojeto§sócioassistenciais,bemcomodosrecursosoferecidos
peto eodei eublico e dos critérios para sua concessão'

SEÇÃO It
DAS DIRETRIZES
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CAPiTULO III

DA GESTÁO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNTCO NN ASSISTÊNCTA SOCIAL _ SUAS

SEÇAO I
DA GESTÃO

sob a forma de sistema descentralizado e participativo'
Art. 5'A gestão das ações na área de assistência social é organizada

denominad-o Sistema Único de Assistência Social - SUAS' conforme e

1993, 
"rju, 

no*u, gerais e coordenação são de competência da União'
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Art.4"AoÍganizaçãodaAsSiStênciasocialnoMunicÍpioobservaláaSseguintesdiletrizes:
l-primaziadaresponsabilidadedoEstadonaconduçãodapoliticadeassistênciasocialemcadaesferadegoverno;
tl - descentralizaçâo político-administrativa e comando único em cada esfera de gestão;

lll - collnanciamento partilhado dos entes federados;

- 
lV - matricialidade sócio lamiliar;

V - territorialização;

Vl - fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil;

vtl-participaçãopopularecontlolesocial,pormeiodeorganizaçõesrepresentativas,naformulaçãodaspoliticaseno
controle das ações em todos os niveis



proteção:

\,/l-proteçãosociâlbásicâ:conjuntodeserviços,pÍogamas,projetosebeneficiosdaassistênciasocialquevisaaprevenir
situações de vulnerabilidade e risco social, por meio de aquisiçôes e do desenvolvimento de potencialidades e do

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;

Il.proteção§ociale§peciâl:conjuntodeserviços,programaseplojetosquetemporobjetivocontribuirparaareconstrução
de vínculos famitiares 

" "o.uniráor, 
a defesa de air"iio, o to.tat""imento das potenciâlidades e aquisições e a proteção de

famílias e indivíduos para o enfientamento das situações de violação de diÍeitos'

Art. 9" - A proteção social básica compõ€-se principalm€nte dos seguintes serviços sócio assistenciais, nos termos da

Tipificação Nácional dos Serviços SÓcio assistenciais' sem prejúzo de outsos que vierem a ser instituidos:

I - Serviço de Proteção e Atendimento lntegral à Família - PAIF;

II - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV;

III - Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e ldosas;

IV - Serviio de Proteção Social Básica executado por Equipe volante'

Parágrâfoúnico'oPAlFdeveserofertadoexclusivamentenoCentÍodeReferênciadeAssistênciaSocial-CRAS.

Art. 10. A pÍoteção social especial ofertará principalmente os seguintes serviços sócio assistenciais' nos termos da Tipificação

Nacional dos Serviços SÓcio assistenciais' sem prejuÍzo de outros que vierem a ser instituidos:
v 

| - proteçào social especial de média complexidade:

8) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e lndivÍduos - PAEFI;

b) Serviço Especializado de Abordagem Social;

c) serviço de proteção social a Aãolescentes em cumprimento de Medida sócio educativa de Liberdade Assistida e de

Prestação de Serviços à Comunidade;

O1i.*ço ae f.ot"ção SocialEspecial para Pessoas com Deficiência' Idosas e suas Famílias;

ei 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 Repúbli§â;

c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora:

ó i"rriço a. Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências'

parágrafo único. o PAEFI deve ser ofertado exclusivamente no centrã de Referência Especializado de Assistência social -

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

pârágrâfo único. O Suas é integÍado pelos entes federativos, pelos Íespectivos conselhos de assistência social e pelas

entidades e organizações de assistência social abrangida pela Lei Federal n' E 742, de 1993'

Art. 6" O Município de Jaciara - MT atuará de forma articulada com as esferas federal e estadual, observadas as normas gerais

do suAS, cabendo-lhe coordenar e executaÍ os serviços, programas, projetos, beneficios sócio assistenciais em seu âmbito

Art. ?" O órgão gestoÍ da politica de assistência social no Município de Jaciara-MT é a Secretaria Municipal de Assistência

Social.

SEÇAO ll
DA ORGANIZAÇÃO

Art. E" O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do Município de Jaciara-MT organiza-se pelos seguintes tiPos de

CREAS

Art. ll' As pÍoteçôes sociais básica e especial serão

pelos entes públicos ou pelas entidades e organizações

àe cada serviço, programa ou projeto sócio assistencial

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ofertadas pela rede sócio assistencial, de forma integrada' diretam

i. urrirten.lu ,o"lul vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificid ade

6ó. 346ffiE
cioro.mt gov br

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÔRIA



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTOFIA

assistência social mediante a articulação entre todas as unidades do SUAS'

§2. A vinculação ao suas é o reconhecimento pela união, em colaboração com Municipio, de que a entidade de assistência

social integra a rede sócio assistencial.

Art. 12" As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas principalmente no CentÍo de Referência de Assistência Social-

CRAS e no Centro de Retbrência Especializado de Assistência Social - CREAS, respectivamente, e pelas entidades de

assistência social.

§ l" O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores indices de wlnerabilidade e

risco social, destinada à articulação dos serviços sócio assistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços,

programas e projetos sócio assistenciais de proteção social básica às famílias'

§ 2. O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a

indivíduos e famílias que se enconram em situação de risco pessoal ou social, pol violação de direitos ou contingência' que

demandam intervenções especializadas da proteção social especial ,nterface com as demais
§3"osCRASeoCREASsãounidadespúblicasestataisinstituídasnoâmbitodoSuas,quepossueml

r-. ioliticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e beneficios da assistência social.

Art, 13" A implantação das unidades de CRAS e CREAS deYe obseri as diretrizes da:

I - territorialização - oferta capilar de serviços baseada na lógica àa proximidade do cotidiano de vida do cidadão e com o

intuito de desenvolver seu caráter preventivo e eclucativo nos territórios de maioÍ vulnerabilidade e risco social;

Il.universalização.afimoequeaproteção.socialbásicasejlprestadanatotalidadedosterritóriosdomunicipio;
III - regionalização - Or"uu'ao A"*á*l'os sdiio assistenciais ãe proteçao social especial cujos custos ou ausência de demanda

municiialjustifiquem rede regional e desconcentrada de serviços no âmbito do Estado'

Art.14"AsunidadespúblicasestataisinstituldasnoâmbitodoSUA§integrama.estrufuraadministrativadoMunicípiode

§l' Considera-se rede sócio assistencial o conjunto integrado da ofena de serviços, programas, projetos e beneficios de

Jaciara - MT, quais sejam

I _ CRAS;

II _ CREAS;

Art. ló'São seguranças afiançadas pelo SUAS:

I - acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da proteção social básica e especial'

devendo as instalações ffsicas e a ação proÍissional conter:

â) condições de recepção;

b) escuta profissional qualificada;

c) informação;

d) referência;

e) concessão de beneficios;

Parágrafoúnico'Asinstalaçõesdasunidadespúblicasestataisdevemsercompatíveiscontosserviçosnelesofertados,com
espaçosparatrabalhosemgrupoeambientesespecificospararecepçãoeatendimentoreservadodasfamiliaseindividuos,
urr.gr.rdu, u u..rribilidade às pessoas idosas e com deficiência'

- o.,. ,r" As ot-enas sócio assistenciais nas unidades públicas pressupõem a constituição de equipe de rel'erência na forma das

Resoluções n" 269, de t 3 de deÀbro de 2006; n" t Z, Ae ZO Oe junnÀ ae 201 1; e n" 9, de 25 de abril de 2014' do CNAS'

Parágrâfoúnico'odiagnósticosócioterritorjaleosdadosdeVigilânCiaSócioassistencialsãofundamentaisparaadefinição
da forma de ofcrta da proleção social básica e especial'

D aquisições materiais e soclals;

g1 uüordug.rn .rn territórios de incidência de situações de

í1 of"rtu à" u-u r.de de serviços e de locais de permanên

Ílsco;

cia dá indivíduos e familias sob curta, média e longa permanênci
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II - rendâ: operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão de ben

para cidadãos não incluidos no sistema contributivo de proteção social, que apresentem

eficios continuados, nos termos da lei,

vulnerabilidades deconentes do ciclo

de vida e/ou incapacidade para a vida independente e para o tÍabalho;

III - convivio ou vivência familiar, comunitária e social: exige a ofena pública de rede continuadâ de serviços que garantam

oportunidades e ação profissional para:

a) a construção, restauração e o f;rtalecimento de laços de pertencimento, de natureza geracional, intergemcional, familiar, de

vizinhança e interesses comuns e societários;

b) o exercicio capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade'

IV - desenvolvimento de autonomia: exige ações profissionais e sociais para:

a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício da participação social e cidadania; 
,

b) a conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção social para o

cidadão, a famÍlia e a sociedade;

c) conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade, nos laços sociais, para os cidadãos sob contingências e

vicissitudes.

V - apoio e auxÍlio: quando sob riscos cilcunstanciais, exige a ofeÍta de auxilios em bens materiais e em pecúnia' em caÍáter

r. , transitório, denominados de beneficios eventuais para as familias' seus membros e individuos'

SEÇÁO TII

DAS RESPONSABILIDADES

Art.lT".CompeteaoMunicipiodeJaciara.MT,pormeiodaSecretariaMunicipaldeAssistênciaSocial:
I - destinar ÍecuÍsos Íinanceiros para custeio dos beneflcios eventuais de que trata o arl' zz' da Lei Federal n" 8742' de I 993 

'

mediante critérios estabelecidos pelos conselhos municipais de assistência Social;

II - efetuar o pagamento do auxílio-natalidade e o auxilio-funeral;

III - executaÍ os projetos de enfrentamento da pobreza' incluindo a parceria com

organizações da sociedade civil;

tV - atender às ações sócio assistenciais de caráter de emergência;

v-prestalossewiçossócioassistenciaisd€quetrataoaft.23,daleiFecleraln"8742,de7deDezembrode1993,ea
Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais;

;r'; ülfffi'ra.,o assisrencial no âmbito municipar, visando ao pranejamento e à oferta qualificada de serviços, beneficios'

programas e projetos sócio assistenciais; 
oramento, quatiticação e

b) sistema de informação, acompaúamento, monitoramento e avaliaçâo pala promover o apnm

- li;:;H ;;;;; ffi J;'i", J" *0" sócio assistencial, conforme pacto de Aprimoramento do suAS e Plano de

Assistência Social.

Íi,;:,t*H::trmuração e a imprementação da politica Municipal de Assistência sociar, em consonância com a Política

Nacional de Assistência Social e com a Política Estadual de Assistência Social' observando as deliberações das conferências

nacional,estadualemunicipaldeassistênciasocialeasdetiberaçôesdecompetênciadoConselhoMunicipaldeAssistência
Social;

b)osbeneÍIcioseventuaisemconsonânciacomasdeliberaçõesdoconselhoMunicipaldeAssistênciaSocial;
VltI - cofinanciar:

a) o aprimoramento da gestão e dos seÍviços' progÍamas e projetos de assistência social' em âmbito locall

b) em conjunto com a esfera federal e estaáual, a Política Nacional de Educação Permanente, com base nos princípios da

NormaoperacionalBásicadeRecursosHumanosdoSUAs-NoB.RH/SUAs,coordenando.aeexecutando-aemseuâmbito'
lX - realizar:

") 
o ,onirorur"n,o e a avaliação da politica de assistência social em seu âmbito;

nj " 
g.uao local do BeneÍ'icio de Prestação Continuada - BPC' garantindo aos

,arriçor, progru*u, e projetos da rede sócio assistencial;

"j 
.. 

"oniunio.orn 
o Consetho de Assistência Social' as conferências de assistênc

seus beneficiários e famílias o acesso

X - gerir
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a) de forma integrada, os serviços, beneÍicios e programas de ransferência de renda de sua competênciai

b) o Fundo Municipal de Assistência Social;

c) no ârnbito municipal, o Cadastro Único para Programas Sociais do Covemo Federal e o Programa Bolsa Família' nos termos

do § l'do art. 8" da Lei n" 10.836, de 2004:

XI - organizar:

a) a ofcrta de scrviços de toma territorializada, em áreas de maior vulnerabilidade e risco, de acordo com o diagnóstico sôcio

tenitorial:
b) e monitorar a rcde de serviços da proreção sociat básica e especial' aniculando as otênas:

c) e coordenar o SUAS ern seu âmbito, observando as deliberações e pactuações de suas respectivâs instâncias' tlormatizando e

regulan<Jo a politica de assistência social em seu ântbito em consonância com as normas gerais da Uniào'

XII - elaborar;

a)apropostaorçamentáriadaassistênciasocialnoMunicípio,assegurandorecursosdotesouromunicipal;
b)esubmeteraoConselhoMunicipaldeAssistênciaSocial,anualmente,aproPostaorçamentáÍiadosrecursosdoFundo
MuniciPal de Assistência Social - FMAS;

c)ecumpriroplanodeprovidências,nocasodependênciaseinegularidadesdoMunicípiojuntoaoSUAS,aprovadopelo
v CMAS e Pactuado na CIB;

d) e executaÍ o Pacto de Aprimoranrenlo do SUAS, implementando o em âmbito municipall

e) executar a politica de recursos humanos, de acordo com a NOB/RH - SUAS:

f) Plano Municipal de Assistência Social, a partir das responsabilidades e de seu respectivo e estágio no aprimoramento da

gestãodoSUASenaqualificaçãodos,.,viços,conformepatamaresediretrizespacfuadasnasinstânciasdepactuaçàoe
negociação do SUAS;

g) e expedir os atos nornlativos necessários à gestào do FMAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo conselho

municipal de assistência social;

xllI-aprimorarosequipamentoseserviçossócioassistenciais,observandoosindicadoresdemonitoramentoeavaliaçào
pactuados;

XIV - atimentar e ntanter atualizado:

a) o Censo SUAS: iso xl do aí. l9 da Lei
bj o Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social - SCNEAS de que trata o tnc

Federal n'8 742' de 1993; 'nico 
de Assistência Social - Rede SUAS;

c) coniunto de apticativos do Sistema de lnformação do Si$ema Ur

XV - garantir:

â)ainfi,aestÍuturanecessáriaaofuncionamentodorespectivoconselhomunicipaldeassistênciasocial,garantindorecursos
materiais.humanosennun""i,*,inclusivecomdespesasreferentesapassagens,trasladosediáriasdeconselheiros

- ;;;;;;;;il oo'go,.,no t au to"iedade civil' quando estiverem no exercicio de suas atribuições;

b)queaelaboraçàodapeçaorçamentáriaestejadeacordocomoPlanoPlurianual,oPlanodeAssistênciaSocia]edos
.o*p.otnirro. assumidos no Pacto de Aprimoramento do SUASI 

.

c)aintegralidadedaproteçãosócioassistencialàpopulação.primandopelaqualificação<losserviçosdostJAS.erercendo
essa responsabilidade de tbrna compartilhada entre a União' Estados' Distrito Federal e Municipios:

d)acapacitaçãoou,u*"'.o..,,trabalhadores,clirigentesdeentidadeseoÍganiZações,usuáriosecclnselheirosdeassiStência
social, além dc desenvolver, panicipar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos relacionados à politica de

assistênciasocial,emespecialparaÍundamentaraaná|isedesituaçõesdevulnerabilidadeeriscodosterritórioseo
equacionamento da oferta de serviços em conformidade corn a tipificaçâo nacional;

e) o comando único ou, uç0., áo sues pelo órgão gestor da politica de assistência social, conforme preconiza a LOAS;

lr'i,r'rt::i':" referência e contrarrererência do atendimento nos serviços sócio assisrenciais, com respeito às diversidades em

todas as suas formas;

b) os indicadores necessários ao processo de acompanhamento' monitoramento e avaliação, observado a suÍ§ competências

XVll - implementar:

a) os protocolos Pactuados na CIT;

b) a gestão do trabalho e a educação permanente
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XVIII - promover:

â) a integração da política municipal de assistência social com outros sistemas públicos que fazem interface com o SUAS;

b) aniculaçào intersetorial do SUAS com as demais politicas públicas e Sistema de Carantia de Direitos e Sistema de Justiça;

c) a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração da política de assistência social;

XIX - assumir as atribuiçôes, no que lhe couber, no processo de municipalização dos serviços de proteção social básical

XX - participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que viabilizem técnica e financeiramente os

serviços de referência regional, definindo as competências na gestato e no cofinanciamento, a serem pactuadas na CIBI

xxl - prestar informaçôes que subsidiem o acompanhamento estadual e federal da gestão municipal;

XXII - zel pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e pelos estados ao Município, inclusive no

que tange a prestação de contas;

XXIII - assessorar as entidades de assistência social visando à adequaçâo dos seus serviços, progrâmas, projetos e beneficios

sócio assistenciais às normas do suAS, viabilizando estratégias e mecanismos de organização para aferir o penencimento à

rede sócio assistencial, em âmbito local, de serviços, programas, projetos e benelicios sócio assistenciais ofertados pelas

entidades de assistência social de acordo com as norrnativas federais'

\,. xxlv - acompanhar a execução de parcerias firmadas entre os municipios e as entidades de assistência social e promover a

avaliação das pÍestações de contas;

xxv - normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços, programas, projetos e beneficios de assistência

socialofertadospelasentidadesvinculadasaoSUAs,conforme§3"doaí,6oBdaLeiFederalno8.742,de1993,esua
regulamentação em âmbito federal'

XXVI - aferir os padrões de qualidacie de atendimento, a paíir dos indicadores de acompanhamento dehnidos pelo respectivo

conselho municipal de assistência social para a qualificação dos serviços e beneflcios em consonância com as normas geraisl

XXVü - encaminhar para apreciação do conselho municipal de assistência social os relatórios trimestrais e anuais de

atividades e de execução fisico-financeira a título de pÍestação de contas;

XXVllt - compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS;

XXIX - estimular a mobilizaçâo e organização dos usuários e trabalhadores do suAS para â participação nas instâncias de

controle social da politica de assistência social;

XXX - instituir o planejamento contÍnuo e participativo no âmbito da polÍtica de assistência social;

XXXI - dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à assistência social;

XXXTI - criar ouvidoria do SUAS, preferencialmente com profissionais do quadro efetivo;

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINDO UI\4A NOVA HISTORiA

SEçÃO IV

DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIÀL

Art. lg. o plano Municipal de Assistência social é um instrumento de planejamento estratégico que contempla propostas para

execuçao e o monitoramento da política de assistência social no âmbito do Município de Jaciara - MT'

§l"AelaboraçãodoPlanoMunicipaldeAssistênciaSocialdar.seacada4(quatro)anos,coincidindocomaelaboraçãodo
Plano Plurianual e contemPlará:

I - diagnóstico sócio terÍitoÍial;

It - objetivos gerais e esPecíficos;

III - diretrizes e prioridades deliberadas;

IV - ações estratégicas para sua implementação;

V - metas estabelecidas;

VI - resultados e impactos esperados;

VIt - recursos materiais, humanos e financeiros disponiveis e necessários;

Vlll - mecanismos e fontes de Iinanciamento; indicadores de monitoÍame nto e avaliação; e temPo de execução

§2" O Plan o Municipal de Assistência Social além do estabelecido no parágrafo anterior deYerá observar:

I - as delibe rações das conferências de assistência social;

ll - metas nacionais e estaduais pactuadas que expÍessam
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CAPÍTULO IV

DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÁO E DELIBERAÇÃO DO SUAS

SEÇÃO I

DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSÍBUINDO UMA NOVA HISTORIA

assistência

da Política

Gestão do

ia social de

Art. 19,, Fica insrituído o conselho Municipal de Assistência Social CMAS do Município de Jaciara-MT' criado em ll de

dezembro de l9g5 atraves da Lei Municipal n" 631, órgào superior de deliberação colegiada. de caráter permanente e

comPosiçàoparitáriaentregovemoesociedadecivil,vinculadoàSecretariaMunicipaldeAssistênciaSocialcujosnrembros.
nomeadospeloPrefeito,têmntandatode2(dois)anos,permitidaúnicareconduçãoporigualperiodo.

r-§l.oCMASécompostoporl2membroseseusrespectiYossuplentesindicadosdeacordocontoscritériosseguintes:
I - 06 (seisl refresentantes go\emamentais;

u_0ó(seis)representanlesdasociedadecivil,dentrereplesenlantesdosusuáriosoudeorganizaçõesdeusuários.das
entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setôr, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do

Ministério Público.

§2"oCMASépresidirJoporumdeSeusintegrantes,eleitodentreseusmembros'paramandatodel(um)ano.permitidaúnica
recondução por iguat Periodo, obseÍvada a alternância entre repÍesentantes da sociedade civil e govemo

§3"CMAScontarácomumaSecretariaExecutiva,aqualterásuaesm]furadisciplinadaematodoPoderExecutivo,

Art. 20" o CMAS reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês e, extÍaordinffiamente, sempre que necessário cujas reuniôes

devem ser abcrtas uo pruri.o,.J* f*tu. dutu, pr.riu."nte dirulgadas, e funcionará de acordo com o Regimento lnterno'

Parágrâfoútrico'oRegimentolnternodefinirá'também,oquórumminimoparaocaráterdeliberativodasreuniõesdo
Plenáiio, para as questões de suplência e perda de mandato por faltas'

Art. 21,, A panicipaçào dos conselheiros no cMAS e de interesse público e relevante valor social e não será remunerada'

-Art.22.ocontrolesocialdoSUASnoMunicípioefetiva-seporintermédiodoConselhoMunicipaldeAssistênciaSocial-CMASedasConferênciasMunicipaisdeAssislênciaSocial,alémdeoutrosfórunsdediscussãodasociedadecivil,

Art.23" Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:

l - elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno; 
--,^-,,^â^.r- ",,ar rlêtihêrâ.a

II - convocar as conr.ren.iu, Munici'pais de Assistência social e acompanhar a execução de suas deliberações;

llt _ aprovar a polÍtica Municipal li isslstencia social, em consonância com as diretrizes das conferências de

iTr_.lo*.,", e aprovar a proposta orçamentária. em consonáncia com as diretrizes das conferências municipais e

Municipal de Assistência Social;

V _ aprovar o plano Municipal de Assistência social, apresentado pelo órgão gestor da assistência social;

Vl - àprovar o plano de capacitação, elaborado pelo órgão gestor; 
.

VII - acompanhar o 
""p'i,ntnto'ju' 

m"tas nacionãis' estaduais e municipais do Pacto de Aprimoramento da

SUAS;
iiii-'u"o.punr,u., avaliar e fiscalizar a gestão do Programa Bolsa Família-PBF:

IX - normatizar as ações e 
'"g'tut 

u p'J'toçao d" se'viços de natureza pública e privada no campo da assistênc

âmbito tocal;

X - apreciar e aprovar informações da Secretaria Mu

de informação referentes ao planejamento do uso dos
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XI - apreciar os dados e informações inseridas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, unidades públicas e privadas da

assistência social, nos sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre o sistema municipal de assistência

social;

Xll - alimentar os sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre os Conselhos Municipais de

Assistência Social:

xIII - zelar pela efetivação do SUAS no Município;

XIV - zelar pela efetivação da paíicipação da população na formulação da política e no controle da implementação;

XV - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS em seu âmbito de competência;

XVI - estabelecer critérios e prazos para concessão dos beneÍicios eventuais;

XVII - apreciar e aprovar a pÍoposta orçamentária da assistência social a ser encamiúada pela Secretaria Municipal de

Assistência Social em consonância com a Politica Municipal de Assistência Social;

XVIII-acompanhar,avaliarefiscalizaragestãodosrecursos,bemcomoosganhossociaiseoeodesempenhodosserviços,
programas, projetos e beneÍlcios sócio assisienciais do SUAS;

Xri - planejar e deliberar sobre a aplicaçào dos recursos IGD-PBF e IGD-SUAS destinados à atividades de apoio técnico e

operacional ao CMAS;

r,z XX - participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual no que se

refere à assistência social, bem como do planejamento e da aplicação dos recursos destinados às ações de assistência social'

tanto dos recursos próprios quanto dos oriundos do Estado e da União, alocados FMAS;

xxt - aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e projetos sócio-assistenciais, objetos de cofinanciamentol

xxlt - orientar e fiscalizar o FMAS;

xxlll- divulgar, no Diário oficial Municipal, ou em outro meio de comunicação, todas as suas decisões na forma de

Resoluções, bem como as deliberaçôes acerca da execução orçamentária e financeira do FMAS e os respectivos pareceres

emitidos.

XXIV - receber, apurar e dar o devido prosseguimento a denúncias;

XXV. deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS no âmbito do municlpio;

XXVI - estabelecer articulação permanente com os demais conselhos de politicas públicas setoriais e conselhos de direitos'

XXVII - realizar a inscrição das entidades e organização de assistência social;

XXVIIf - notificar fundamentadamente a entidade ou organização de assistência social no caso de indeferimento do

requerimento de inscrição;

XXIX - fiscalizar as entidades e oÍganizáções de a§sistência social;

XXX - emitir resolução quanto às suas deliberaçÕes;

XXXI - regisrar em ata as reuniÕes;

v XXxrI - instituir comissões e convidar especialistas sempre que se fizerem necessários'

XXX I - zelar pela boa e regular execuçào dos recursos repassados pelo FMAS executados direta ou indiretamente' inclusive

no que tange à prestação de contas;

XXXIV - avaliar e elaborar parecer sobre a Prestação de contas dos recursos repassados ao Município'

Art. 24" O CMAS deverá planejar suas açôes de forma a garantir a consecução das suas atribuições e o exercício do controle

social, primando pela efetividade e transparência das suas atividades'

§t" o planejamento das ações do conselho deve orientar a construção do orçamento da geslão da assistência social para o

apoio Íinanceiro e técnico às funçôes do Conselho'

s2" O CMAS utilizará de ferramenta informatizada para o planejamento das atividades do conselho, contendo as atividades'

ÀeBs, cronograma de execução e prazos a fim de possibilitar a publicidade

sEÇÃo tl

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Art.25'As Conferências Municipais de Assistência Social são

da politica pública de assistência social e definição de diretÍi
insrâncias periódicas de debate, de formulação e de avaliação

zes para o aprimoramento do SUAS, com a panicipação de

representantes do governo e da sociedade civil.

Art,26'As conferências municipais devem observar as seguintes diretÍizes:

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatÓrio, especificando objetivos, prazos, responsáveis, fonte de recursos e

Art.27" A Conferência Municipal de Assistência social será convocada ordinariamente a cada quatro anos pelo conselho

v Municipal de Assistência social e extraordinariamente, a cada 02 (dois) anos, conforme deliberação da maioria dos membros

comissão organizadora;

ll - garantia da diversidade dos sujeitos participantes;

Ill - estabelecimento de critérios e pr;cedimentos para a designação dos delegaclos govemamentais e para a escolha dos

delegados da sociedade civil;

lV - publicidade de seus resultados;

V - determinação do modelo de acompanhamento de suas deliberações; e

Vt - articulação com a conferência estadual e nacional de assistência social'

dos respectivos conselhos

CAP|TULO V

rSTÊNCIA SOCIAL E DOS

SEÇÃO III
PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

Art.28"Econdiçãofundamenta|paraviabilizaroexerciciodoconnolesocialegarantirosdireitossócioasststenclalso
estimulo à parlicipação a uo p'otugonismo dos usuários nos conselhos e conferências de assistência social'

Art'29.oestin1uloàparticipaçãodosusuáriospodesedarapaíirdearliculaçãocommovimenrossociaisepopulareseainda
a organização de diversos espaços iais como: fórum de debate, comissão de bairro, coletivo de usuários iunto uos serviços'

programas. projetos e beneficios sócio assistenciais'

sEÇÁo lv

DAREPRESENTAÇÃODOMUNICÍPIONASINSTÂNCTASDE'NEGOCIAÇÃOEPACTU'4ÇÃODOSUAS'

Art. 30" O Municipio é representado nas Comissões lntergestores BipaÍite - CIB e Tripartite - CIT' instâncias de negociação e

pactuação dos aspectos op.ru"ionul, J" g"rtão e organiza!ão do SUAS, respectivamente, em âmbito estadual e nacional' pelo

Colegiado Estadual de c.*o.". rrauni.õuis de Aisistência social - CoEGEMAS e pelo colegiado Nacional de Gestores

Municipais de Assislência Social - CONGEMAS'

§1" o CoNGEMAS E Coe,GerraeJ constituem entidades sem fms lucrativos que repr€sentam as secretarias municipais de

assistência social, declarados de utiliãade pública e de relevante função social, onerando o municipio quanto a sua associaçâo a

fim de garantir os direitos e deveres de associado.

gi; o õoicertaos poderá assumir outras denominações a depender das especificidades regionais'

DoSBENEFicIoSEVENTUAiS,DoSsERvIÇoS,DoSPRo._GRAMASDEASS
PROJETOS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA'
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SEÇÃO I

DOS BENEFiCIOS EVENTUAIS

Art.3l. Beneficios eventuais sâo provisões suplementares e provisórias prestâdas âos indivlduos e às famílias em vinude de

nascimento, moíe, situaçÕes de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, na forma prevista na Lei federal n'8 742' de

1993 e conforme regulamenla a Lei Municipal n' l'59312014'de28 de maio de 2014

Parágrafo único. Não se incluem na modalidade de beneflcios eYentuais da assistência social as provisões relativas a

programas,Projetos,serviçosebeneficiosvinculadosaocamPodasaúde'daeducação'daintegraçãonacional'dahabitação'
àa s=egurança alimentar e das demais politicas públicas setoriais'

Art.32.osbeneflcioseventuaisintegramorganicamenteasgarantiasdosUAs,devendosuaprestaçãoobservar:
| - não subordinação a contribuições prévias e vinculação a quaisquer conrapanidas;

II - desYinculação d" 
"o,p'ouuiõ"' 

tomplexas e vexatórias' que estigmatizam os beneficiários;

a- lll - garantia de qualidade e prontidão na concessào dos beneÍlcios;

IV - garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos beneficios eventuais;

V - ampla divulgação dos critérios para a sua concessão:

Vl - integração da oferta com os serviços sócio assistenciais'

Art.33osbeneficioseYentuaisPodemserPrestadosnaformadepecúnia,bensdeconsumoouprestaçãodeserviços.

Art.34" o público alvo para acesso aos beneficios eventuais deveú ser identificado pelo Municipio a partir de estudos da

realidade social e diagnôstico 
"luuo*do 

com uso de informaçôes disponibilizadas pela vigilância sócio assistencial' com

vistas a orientar o planejamento da oferta'

SEÇÃO II
DA PRE§TAÇÃO DE BENEFiCTOS EVENTUAIS

Art.3s. os beneficios eventuâis devem seÍ prestados em virtude de nascimento, morte, wlnerabilidade temporária e

calamidade pública, obr"ruudus a. c*]t,"raJ"ri.;*"., perdas e danos a que estão suieitos os indivÍduos e famílias'

Parágrafoúnico.oscritérioseprazosparaprestaçãodosbeneficioseventuaisdevemserestabelecidospormeiodeResolução
do conselho Municipal de assistenc-ia-i*iui "onro... 

p." vê o an.22, § 1", da Lei Federal n" E"142' de 1993 '

Àrt. 36'O Beneficio prestado em viftude de nascimento deverá ser concedido:

t - à genitora que comprove residir no Município;

It _ à famÍlia do naraitrro,.u,o u rã".steja impossibilitada de requerer o beneficio ou tenha falecido;

III - à genitora ou fatitiu qut 
"tttjfirn 

ián'lto no 
"ni"ipio 

e seja potencial usuária da assistência social;

tv - ; ;;;i;;;; ,"rdida ou acolhida em unidade de referência do suAS'

Parágrafoúnico.obeneficioevenoalpoÍsituaçãodenascimentopoderáserconcedidonasformasdepecúniaoubensde
consumo, ou em ambas as formas, confonne a necessidade do requeÍente e disponibilidade da administração pública.

o com o objetivo de reduzir vulnerabilidades

tes da fâmilia Para enfientarArt. 3?" O beneficio prestado em virtude de mone deverá ser concedid

,'r*"."d"t r"t *on" i" '"'b'o 
da família e tem por objetivo atender as

'vuinerabitidades advindas da morte de um de seus provedores ou membros'

FEIE
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parágrafo único. O beneficio eventual por morte poderá ser concedido conforme a necessidade do requerente e o que indicar

o trabalho social com a familia.

Art.3g" o beneffcio prestado em vinude de vulnerabilidade temporária será destinado à família ou ao individuo visando

minimizar situações de riscos, perdas e danos, decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços

sócio assistenciais. buscando o fonalecimento dos vínculos familiares e a inserção comunitária

Parágrafo único. o beneficio será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo, em çaráter tenlporário' sendo o seu

valor e duração deflnidos de acoÍdo com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das tamilias e

indivíduos. identiÍlcados nos processos de atendimento dos serviços'

Art. 39" A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento e riscos, perdas e danos à integridade pessoal e

familiar. assim entendidos:

I - riscos: ameaça de sérios padecimentos;

ÍI - perdas: privação de bens e de segurança materiall

..-. Ill - danos: agravos sociais e ofensa'

Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de:

I - ausência de documcntação:

II_necessidadedemobitidadeintraurbanaparagarantiadeacessoaosserviçoscbeneflciossócioassistenciais;
III-necessidadedepassagemparaoutraunidadedaFederação,comvistasagarantilaconvivênciafamiliarecomunitária;
IV-ocorrênciadeviolênciaÍisica,psicológicaouexploraçãosexualnoâmbitofamiliarouofensaàintegridadefisicado
ind ivid uo:

V - perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vlnculos familiares e comunitários;

vl - processo de reintegração fumiliar. comunitária de pessoas idosas, com deficiência ou em situação de rua; crianças'

adolescentes, mulheres em situação de violência e famílias que se encontram em cumprimento de medida protetiva;

vll _ ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de meios próprios da familia para prover as

necessidades alimetltares de seus membrosl

Art. 40. os beneÍlcios eventuais preslados em virtude de desastre ou calamidade pública constituem-se provisão suplementar e

provisóriadeassistênciasocialparagarantirmeiosnecessáriosàsobrevivênciadatamiliaedoindivíduo.comoobjetivode
assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal

- Art. ,ll" As situaçôes de calamidade pública e desastre caracterizam-se por eventos anormais, decorrentes de baixas ou allas

temperaturas,tempestades'"n.t,.nt.,,secas,inversãotérmica,desabamentos,incêndios,epidemias,osquaiscausemsérios
danos à conrunidade af'etada, inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes' e outras situações imprevistas ou decorrentes

Parágrâfoúnico'ObeneÍlcioseráconcedidonaformadepecúniaoubensdeconsumo'emcaráterprovisórioesuplementar,
sendo seu valor fixado d. u.orao 

"oir- 
o gru, d..orpr"*laade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das familias e

de caso fortuito.

individuos afetados

prestação dos beneÍicios eventuais

sEÇÃo lll

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
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Art. 43. As despesas decorrentes da execução dos beneffcios eventuais serão providas por meio de dotações orçamentárias do

Fundo Municipal de Assistência Social

As despesas com Beneficios EYentuais devem ser previstas anualmente na Lei Orçamentária Anual do

sEÇÃo lv

DOS SERVIÇoS

Parágrafo único

Municipio - LOA

Art, 44" Serviços sócio assistenciais são atividades continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas açÔes'

voltadas para as necessidades basicas, obse*em os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei n'Federal 8742' de

t993, e na Tipificação Nacional dos Serviços SÓcio assistenciais'

Art. 45" os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos' tempo e área de

abrangência definidos para qualit'icar, incentivar e melhorar os beneÍlcios e os serviços assistenciais'

§ l" os programas ,erao aennioo, ieiot"rr.ir," Municipal de Assistência social, obedecidos aos objetivos e princlpios que

lg". t.t F-ederal n" 8742, de 1993, com prioridade para a inserção profissional e social'

§2.osprogramasvoltadosPaÍaoidosoeaintegraçãodapessoacomdeficiênciaserãodevidamentearticuladoscomo
beneficio de prestação continuada estabelecido no art' 20 da Lei Federal n' 8?42' de 1993'

sEÇÃo vl
PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

- nr,. 46" os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição d: tT:T:1"^""tonômico-social nos grupos

populares,buscandosubsidiar,.n,",""i*ete",i.u."nt.,iniciativasquelhesgaÍantammeios,-capacidadeplodutiYaede
gestão para melhoria das.."aiçã", g"r"i, de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-

àmbiente e sua organização social

atuam na defesa e garantia de direitos

SEÇÃO VII

DA RELAÇÃO COM AS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art.4?. são entidades e oÍganizações de assistência social aquelas sem fins tucrativos que, isolada ou cumulativamente'

prestam atendimen,o " 
u"t"otuÍnJn* aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal n' 8 742' de 1993' bem como as que

s deverão ser

Arl. 48' As entidades de

inscritos no Conselho Mun

Nacional de Assistência

Assistência Social.

assistência social e os serviços, programas' projetos e beneflrcios. sócio assistenclal

icipal de Assistência Social para que ãbtenha a autorização de funcionamento no âmb

Social, observado os parâmetros nacionais de inscrição definidos pelo Conselho

ito da Polí

Nacional

óó. 3461
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CONSÍBUINDO UMA NOVA HISTORIA

Art. 49" Constituem critérios para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,

programas, projetos e beneficios sócio assistenciais:

I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;

It - assegurar que os serviços, programas, projetos e beneÍlcios sócios assistenciais sejam ofertados na perspectiva da

autonomia e garantia de direilos dos usuários;

Ill - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e beneficios sócios assistenciais:

lV - garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do

cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, progÍamas, projetos e beneÍicios sócio assistenciais-

Art.50, As entidades ou organizaçÔes de Assistência social no ato da inscriçâo demonstrarão:

I - ser pessoa jurídica de direito privado. devidamente constituidâ;

It - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no território nacional e na manutenção e no

dcsenvolvimento de seus objetivos institucionais;

IIt - elaborar plano de ação anual;

,. IV - ter expresso em seu relatório de atividades:

a) fi nalidades estatutárias;

b) obietivos:

c) origem dos recursosi

d) iníiaestrutura:

e) identiticação de cada serviço, programa, projeto e beneficios sócios assistenciais executados'

Parágrafo único. Os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de analise:

I - análise documental;

Il - visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo;

Ill - elaboração do parecer da Comissão;

lV - pauta, discussào e deliberagâo sobre os processos em reunião plenária:

V - publicaçào da decisào pleniíria:

Vl - emissào do conlProvante;

vll - notificação à entidade ou organização de Assístência Social por oficio'

CAPÍTULO VI

I)O FINANCIAMENTO DA POLiTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEÇÃO I

DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art,51. o financiamento da Politica Municipal de Assistência social é previslo e executado através dos instrumentos de

planejamento orçamentáÍio municipal, que se desdobram no Plano Plurianual' na Lei de Diretrizes orçamentárias e na Lei

Orçamentária Anual.

pârágrafo único. o oÍçamento da assistência social deverá ser inserido na Lei olçamentária Anual' devendo os recursos

alocaão, no Fundo Municipal de Assistência Social serem voltados à operacionalização, preslação, aprimoramento e

viabilização dos serviços, programas, projetos e beneflcios sócio assistenciais

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
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STBUINOO UMA NOVA HISTÔRIA

parágrafo único. os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu

fundo-deassistênciasocial,parafinsdeanáliseeacompanhamentodesuaboa€regularutilização.

Art, 53" Fica criado o Fundo Municipal de Assistência social - FMAS, fundo público de gestão orçamentâria' financeira e

contábil, com objetivo de proporcion;r recursos paÍa cofinanciar a gestão, serviços, programa§, Projetos e beneflcios sócio

assistenciais.

Art. 54'Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS:

I - recursos provenientes da transferência dos fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

ll _ dotações orçamentárias do úunicipio e recursos adicionais que a Lei estabelecer no transconer de cada exercicio:

III-doaçÓes,auxilios,contribuiçoes,subvençõesdeorganizaçõesinternacionaisenacionais,Governamentaisenão
v Govemamentais;

Iv - receitas de aplicações Íinanceiras de recursos

V-asparcelasdoprodutoaeanecaoaçaodeoutrasreceitasprópriasoriundasderlnanciamentosdasatividadeseconômicas,
deprestaçãodeserviço,eaeout,*t,-an,ferênciasqueoFundoMunicipaldeAssistênciaSocialteÍádireitoareceberporforça
da lei e de convênios no setoÍ'

Vl - produtos de convênios firmados com outras entidades financiadoras:

VtI - doações em esPécie feitas diÍetamente ao Fundo;

vltl - outras receitas que venham a seÍ legalmenrc instituÍdas'

§1" A dotação orçarn"n,aau p.Jr,'i'r,u p*"" u.r- executor da Administração Pública Municipal responsável pela Assistência

social, será automatl"un1"n," ,run.r"áJu pu. ã .on,. oo Fundo Municipal de Assistência social, tão logo sejam realizadas as

llt:'ff::;::::'lrtJtlirro". o Fundo, serão depositados em instituiçóes financeiras oficiais, em conta especial sobre a

à"no*inuçao - nundo Municipal de Assistência Social - FMAS'

§3" As contas recebedoras #;;r;;;;;;finarciom"nto federal das ações sócio assistenciais serão abertas pelo Fundo

üt"J"à[:t"1tf1t"'"at""ti1'r*ntal de Assisrência social - FMASintegrani o orçamento da secretaria Municipal de

Assistência Social.

- nr,. 55" O, ."cursos do Fundo Municipal de Assistência.social - FMAS' serão aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas, pÍojetos e ,"*-tÃ o" assistência social desenvolvidos pela secretaria

il::'#'*l:'::Tj'|;"":i|Hi"":*iffi""1;:"il*ncia sociar para a execução de serviços, programas e projetos sócio

iilti"ffiiH'""::tl11t .iu, ,".,n.n"n,e e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento das ações sócio

iii]tilij,I;. ""rma 
ampliação, aquisição ou rocação de imóveis para prestação de serviços de Assistência sociali

v _ desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumento, a. g..â'"1pú".:amento, administÍação e controle das ações de

fit1ffiXi;s beneficios eventuais, conforme o disposto no inciso I do art. l5 da Lei Federal n" 8'742' de 1993;

vII - pagamento d" p'"fi*;;;;;;'"'"g'i*t 1':l;ip:t ot t"r"tc*iu' responsáveis pela organização e oferta daquelas

ações, conforme pt'"t"t"l ;;;;';"a" pZr" ui"i"e'i" d" D";;;;i;"nto'so"iul e combate à Fome e aprovado pelo

ôonselho Nacional de Assistência Social - CNAS'

coN

Art. 52' Caberá ao órgão geslor da assistência social responsável pela utilização dos recursos do respe ctivo Fundo MuniciPal

de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e beneficios sócio assistenciais' por

meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do Órgão repassador dos recuÍsos

ões de Assistência Social, devidamente inscritas no CMAS, será

Art. 56" O rePasse de recursos P

efetivado Por intermédio do FM

observando o disPosto nesta Lei

ara as entidades e organizaç

AS, de acordo com critério
lde Assistência

66.
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parágrafo Único. A Junta Administrativa tica obrigada a executar as deliberações do Conselho Municipal de Assistência

Social. bem como limitados à autorização deste para liberaçâo de recursos para programas de atendimento a Assistência social'

.-,Art.5g"AJuntaAdninistrativaserácompostaporumrepresentantedoConselhoMunicipaldeAssistênciaSocial_CMAS.
rnais dois servidores designados pelo Municipio para exercerem esta função'

Art,60" São atribuições da Junta Administrativa:

a) registrar o5 recursos o,çu,.nta,io, próprios do Município ou a ele transferidos em beneffcio da Assistência Social pelo

Estado ou peta União e Organizações Intemacionais;

b) regisrrar os recursos capnios pelo Município arravés de convênios ou por doação ao Fundo Municipal de Assistência

ft;::", o conrrole esrrutural das apricaçÕes financeiras, nos termos das Resoluções do conselho Municipal de Assisrência

:;t:X';.r,., o cronograma de deliberações de recursos específicos, segundo as Resoluções do conselho Municipal de

§|]ffili',l,i1X?1, apresenrar em reunião do conselho Municipar de Assistência social o registro dos recursos captados pelo

Fundo Municipal de Assistência Social' bem como sua destinação;

0anualmenteelaborarontanodeeplicaçaodaAssistênciaSocialemconformidadecomoPlanodeAçàodoConselho
MuniciPal de Assistência Social;

g; apresentar os planos de aplicação e a prestação de contas ao Município;

- 
i) unuurnr.n,., apresentar à população os planos de aplicação e pÍestação de contas' mediante publicação'

Art. 61. sempre que o Conselho Municipal de Assistência social solicitar a Junta Administrativa deverá prestar contas de suas

atividades.

AÍt, 62' Esta lei entra enr vigor na data da sua publicação' revogadas as disposições em contrário'

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL _ EM 28 DE DEZEMBRO DE 2'O I7

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

Art. 57" Os relatórios de execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à

apreciação do CMAS, trimestralmente, de forma sintética e, anualmente, de forma analítica'

SEÇÁO II
DA GESTÃO DO FUNDO

Art. 58. O Fundo Municipal de Assistência social, será adminisFado por uma Junta Administrativa conforme a Lei 631/1995

de criação do Fundo

ABDULJA R L N O}fAMM AD
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-Clà.^^^é(^,ê-'CONSÍRUINDO UMA NOVA H§TOBIA

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N'39 Df, 26 DE SETEMBRO DE 2017

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

O presente projeto de Lei 39 de 26 de setembro de 2017 dispõe sobre o sistema único de assistência social do município

de Jaciara-MT, em conformidade com lei no 8.742193 - lei orgânica da assistência social, polÍtica nacional de

assistência social (pnas-004), e normas operacionais básicas do SUAS (nobsuas-2012) e dá outras providências-

O projeto dispõe sobre a organização da Assist&rcia Social, redefinindo os objetivos da Assistência Social, e

organizando a gestão das ações na área de assistência social sob a forma de sistema descentralizado e participativo,

denominado Sistema Único de Assistência Social.

Assim, o presente Projeto de Lei tem por objeto adequar o sistema municipal, instituindo e contemplando, no âmbito do

Município de Jaciar4 a nova forma de organização e gestâo das açôes na área de assistência social'

Contando com a atençâo dos nobres vereadores, encaminhamos o projeto em questâo para análise e apreciação do

Egrégio Poder Legislativo.

E a Justltrcatrva

Jaciara,/MT, 26 de setembro de 2017

Gabinete do Prefeito MuniciPal

A BDU LJ BAR I\4OHAMMAD

Prefeito Mun icipal

I ',-l-

5

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

CLÓVf,,S PEREIRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA _ MT.
ry
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTBUINDO UMA NOVA H§TÔRIA

PROJETO DE LEI NO 39 DE 26 DE SETEMBRO DE 2OI7

"DrspôE soBRE o sIsrEMA uNICo DE lsstsrÊxcr.l
socrAr, Do uumciplo DE JAcIARA-MT' EM

coNFoRMIDADE coM LEI N" 8.742193 - r,u oncÀxtc.q. ul
lssrsrÊxcr,l socIAL, polÍttc.L NACIoNAL DE

lssrsrÊncu socIAL (PNA$004)' E NoRI{As

opERAcIoNAIs sÁstcÁ,s Do suAS (xossuls-zotz) r uÁ

ourRAS PRovr»Êxclq.s".

OPrefeitoMunicipaldeJaciara-MT,ABDUIJABARGALVINMAIIAMMAD'nousodesuas

atribuições legais,

FAZSABERqueaCâmaraMunicipaldeVereadores,aprovoueelesancionaaseguintelei:

CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS

Art, 1. A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Potítica de Seguridade Social não

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas'

Art. 2" A Política de Assistência Social do Município Jaciara-MT, definida na Lei Municipal l'144 008,

tem por objetivos:

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
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CONSTRUINOO UMA NOVA HEÍÔ8IA

I - a 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 matemidade, à inÍânciq à adolescência e à velhice;

b) o amparo às crianças e adolescentes carente;

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;

d) a habilitação e rcabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integraçâo à vida

comunitária;

igilância sócio assistencial, que visa a ana lisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e

a a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizâções e danos;

II - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões sócio

assistenciais;

\)
III-Participaçãodapopulação,pormeiodeorganizaçõesrepresentâtivas,naformulaçãodaspolíticaseno

controle de ações em todos os níveis:

IV- primazia da responsabilidade do ente político na condução da Política de Assistênciâ Social em cada

esfera de governol

V-Central idade na família para concepção e implementação dos b€neficios, serviços, progÍamas e projetos,

tendo como base o território. parágrafo único. para o enfÍentamento da pobrezq a assistência social realiza-

se de forma integrada às políticas setoriais visando universalizâr a pÍoteção social e atender às contingências

\-.? sociais.

CAPiTULO II

DOS PRINCÍPIOS E DIR-ETRIZES

SEÇÃO I

DOS PRINCiPIOS

l-a

Art.3" A Política Pública de Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios:
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

I - universalidade: todos têm direito à proteção sócio assistencial, prestada 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 aí.35, da Lei Fe.deral no 10.741, de lo de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso;

III - integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua completude, por meio de conjunto

articulado de serviços, programas, projetos e beneficios sócio assistenciais;

IV - int€rsetorialidade: integração e articulação da rede sócio assistencial com as demais políticas e órgãos

setoriais de defesa de direitos e Sistema de Justiça;

V - equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais'

priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

VI - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobrc as exigências de rentabilidade econômical

vII - universalização dos direitos sociais, a fim de tomar o desthatário da ação assistencial alcançável pelas

demais políticas públicas;

vIII - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a beneÍlcios e serviços de qualidade,

bem como

necessidade;

à convivência familiar e comunitária, vedando'se qualquer comprovação vexatória de

IX - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se

equivalência às populaçÕes urbanas e rurais:

X - divulgagão ampla dos beneficios, serviços, progrâmas e projetos sócio assistenciais' bem como dos

recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão'

sEÇÃo II
DAS DIRETRIZES

Art. 4" 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

govemo;

II - descentralização político-administrativa e comando único em cada esfera de gestão;

III - cofinanciamento paÍilhado dos entes federados;

IV - matricialidade sócio familiar;

V torialização;

VIII ação popu lar e controle social, por meio de organizações representativas' na formulação

líticas e no controle das ações em todos os níveis.

lt
- )l-f-

da reúção democrática entre Estado e sociedade civil;
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CONSÍRUINDO UMA NOVA H§TÔRIA

AÍ. 5" A gestiio dâs 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 E.742, de 07 de dezembro de 1993, cujas normâs gerais e coordenação são de competência da

União.

Panígrafo único. O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência

sociaf e pelas entidades e organizações de assistência social abrangida pela Lei Federal n" 8.742,de 1993.

Art. 6'O Município de Jaciara - MT atuará de forma articulada com as esferas federal e estadual, observadas

as normas gerais do SUAS, cabendoJhe coordenar e executar os serviços, programas, projetos, beneficios

sócio assistenciais em seu âmbito,

Art. 7" O órgão gestor da política de assistência social no Município de Jaciara-MT é a Secretaria Municipal

de Assistência Social.

sEÇÃo II
DAORGANIZAçÃO

Art. E O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do Município de Jaciara-MT organiza-se pelos

seguintes tipos de proteção:

I - proteçâo social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e beneficios da assistência social que

visa a prevenir situaçõ€s de vulnerabilidade e risco social, por meio de aquisições e do desenvolvimento de

potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;

II - proteção sociâl especial: conjunto de serviços, progÍamas e projetos que tem por objetivo contribuir

para a reconstrução de vínculos familiares e comuniúrios, a defesa de direito, o fortalecimento das

potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das s

violação de direitos

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

ô6, l -7900
TETE www. iocioro. mt.gov, br

,tEltli,ffi&

CAPÍTULO I[
DA GEsrÂo E oRGANTzAÇÃo oo srsrEra irxrco or asslsrÊ,NclA socIAL - suAS

SEÇÂO I

DA GESTÃO
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GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTFUINDO UMA NOVA IIEÍÓRIA

Art.9" - A proteção social básica compõe-se principalmente dos seguintes serviços sócio assistenciais, nos

termos da Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais, 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 Deficiência e ldosas;

IV - Serviço de Proteção Social Básica executado por Equipe Volante.

Paúgrafo único. O PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência de Assistência Social-

CRAS.

Art. 10" A proteção social especial ofertará principalmente os s€guintes serviços sócio assistenciais, nos

termos da Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais, sem prejuízo de outros que vierem a ser

instituídos:

I - proteção social especial de média complexidade:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI;

b) Serviço Especializado de Abordagem Social;

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Sócio educativa de Liberdade

Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade;

d) serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;

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 Centro de Referência Especializado de

Assistência Social - CREAS.

Art. ll" As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede sócio assistencial, de forma

integrada, diretamente pelos entes públicos ou pelas entidades e organizações de assistência social

vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada serviço, programa ou projeto sócio assistencial.

§1" Considera-se rede sócio assistencial o conjunto integrado da oferta de serviços, programas, projetos e

beneficios de assistência social mediante a articulação entre todas as unidades do SUAS.

§2. A vinculação ao Suas é o reconhecimento pela União, em colaboração com Município, de que a enti

de assistência social integra a rede sócio assistencial.
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINDO UMA NOVA H§TÔRIA

Art. 12" As proteções sociais, básica e especial, serâo ofertadas principalmente no Centro de Referênc ia de

Assistência SocialtRAS e no CentÍo de RefeÉncia Especializado de Assistência Social - CREAS,

respectivamente, e pelas entidades de assistência social.

s l. O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de

vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços sócio assistenciais no seu território de

abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos sócio assistenciais de proteção social básica à
famílias.

§ 2" O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à

prestâção de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por

violação de direitos ou contingênci4 que demandam intervenções especializadas da proteção social especial.

§3" Os CRAS e o CREAS sâo unidades públicas estatais instituídas no âmbito do Suas, que possuem

interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos

e beneficios da assistência social.

Art. 13' A implantação das unidades de CRAS e CREAS deve observar as diretrizes da:

I - territôrialização - oferta capilar de serviços baseada na lógica da proximidade do cotidiano de vida do

cidadão e com o intuito de desenvolver seu caÉter preventivo e educativo nos territórios de maior

vulnerabilidade e risco social;

II - universalização - a fim de que a proteção social básica seja prestada na totalidade dos territórios do

município;

III - regionalização - prestação de serviços sócio assistenciais de proteção social especial cujos custos ou

ausência de demanda municipaljustifiquem rede regional e desconcentrada de serviços no âmbito do Estado.

Aí. 14" As unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS integram a estrutura administrativa do

Municipio de Jaciara - MT, quais sejam:

I _ CRAS;

II - CREAS;

parágrafo único. As instalações das unidades públicas estatais devem ser compatíveis com os serviços neles

ofeÍados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento

reservado das famílias e indivíduos, asseguradas a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência'

Art. 15' As ofertas sócio assisten

referência na forma das Resoluções

9, de 25 de abril de 2014, do CNAS.
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Parágrafo único. O diagnóstico sócio territorial e os dados de Vigilância Sócio assistencial são

fundamentais para a definição da forma de oferta da proteção social básica e especial.

Aú. 16" São seguranças afiançadas pelo SUAS:

I - acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realizaçáo da proteção social

básica e especial, devendo as instalações fisicas e a ação profissional conter:

a) condiÇões de recepçãol

b) escuta profissional qualificada;

c) informaçãol

d) referência;

e) concessão de beneficiosi

f) aquisiçôes materiais e sociais:

g) abordagem em territórios de incidência de situações de risco;

h) oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência de indivíduos e famílias sob curta, média e

longa permanência. 
_

I - renda: operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão de beneficios continuados,

nos teÍrnos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema contributivo de proteção social, que apresentem

vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida e/ou incapacidade para a vida independente e para o trabalhoi

lI - convivio ou vivência familiar, comunitária e social: exige a ofena pública de rede continuada de serviços

que garantam oportunidades e ação profissional para:

a) a construção, restâuração e o fortalecimento de laços de pertencimento, de natureza geracional,

intergeracional, familiar, de vizinhançâ e interesses comuns e societários;

b) o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos p€ssoais e sociais de vida em

socle

( III lvimento de autonomia: exige ações profissionais e sociais para:

a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício da participação sociale cidadania;

b) a conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e ceíeza de

proteção social para o cidadão, a família e a sociedadel

c) conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade, nos laços sociais, para os cidadãos sob

contingências e vicissitudes.

IV -apoio e auxílio: quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em bens materiais e em

únia, em câráter transitório, denominados de beneficios eventuais para as famílias, seus mempec

indivíduos
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINOO UMA NOVA H§TÔRIA

DAS RESPONSABILIDADES

Art 17" - Compete ao Município de Jaciara-MT, por meio da Secrelaria Municipal de Assistência Social:

I - destinar recursos financeiros para custeio dos beneficios eventuais de que trata o art. 22, dtLei Federal no

tj42,de 1993, mediante critérios estabelecidos pelos conselhos municipais de assistência Social;

II - efetuar o pagamento do auxílio-natalidade e o auxílio-funeral;

III - executar os projetos de enfrentamento da pobrezq incluindo a parceria com

organ izações da sociedade civil;

W - atender às ações sócio assistenciais de caráter de emergência;

v - prestaÍ os serviços sócio assistenciais de que trata o aitt. 23, da Lei Federal n' 87 42, de 7 de Dezembro de

1993, e a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais;

VI - implantar:

a) a vigilância sócio assistencial no âmbito municipal, visando ao planejamento e à oferta qualiÍicada de

serviços, beneficios, Programas e projetos sócio assistenciaisl

b) sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação para promover o aprimoramento,

qualiÍicação e integração contínuos dos serviços da rede sócio assistencial, conforme Pacto de

Aprimoramento do SUAS e Plano de Assistência Social'

VII - regulamentar:

a) e coordenar a formulaç?Ío e a implementação da Politica Municipal de Assistência social, em consonância

com a Política Nacional de Assistência Sooial e com a Política Estadual de Assistência Social, observando as

deliberações das conferências nacional, estadual e municipal de assistência social e as deliberações de

competência do Conselho Municipal de Assistência Social;

b) os beneficios eventuais em consonância com as deliberações do conselho Municipal de Assistência

Social;

VIII - cofinanciar:

e) o aprimoramento da gesülo e dos serviços, programas e projetos de assistência social, em âmbito locall

b) em conjunto com a esfera federal e estadual, a Política Nacional de Educação Permanente, com base nos

princípiosdaNormaoperacionalBásicadeRecursosHumanosdoSUAs-NoB-RrUSUAS,coordenando-a

e executando-a em seu âmbito.

IX - realizar:

a) o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito;

b)agestãolocaldoBeneficiodePrestaçãoContinuada.BPC,garantindoaosseusbeneficiáriosefamíI

acesso aos serviços, programas e projetos da rede sócio assistencial;

c)emconjuntocomoConselhodeAssistênciaSocial,asconferênciasdeassistênciasocial;

x- r
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a) de forma integrada, os serviços, beneÍIcios e programas de transferência de renda de sua competência;

b) o Fundo Municipal de Assistência Social;

c) no âmbito municipal, o Cadastro Único para Programas Sociais do Govemo Federal e o hograma Bolsa

Família, nos termos do § l' do art' 8o da Lei no 10.836' de 2004;

XI - organizar:

a) a oferta de serviços de forma territorializadq em áreas de maior vulnerabilidade e risco, de acordo com o

diagnóstico sócio tenitorial;

b) e monitorar a rede de serviços da proteção social básica e especial, articulando as ofertas;

c) e coordenar o SUAS em seu âmbito, observando as deliberações e pactuações de suas respectivas

instilncias, normatizando e regulando a política de assistência social em seu âmbito em consonância com as

normas gerais da União.

XII - elaborar:

a) a proposta orçamentriria da assistência social no Municipio, asSegUrando recursos do tesouro municipal;

b) e submeter ao conselho Municipal de Assistência social, anualmente, Ê proposta orçamentária dos

recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;

c) e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e irregularidades do Município junto ao SUAS,

aprovado pelo CMAS e pactuado na CIB;

d) e executar o Pacto de Aprimoramento do suAs, implementando o em âmbito municipal;

e) executar a política de recursos humanos, de acordo com a NOB/RH - SUA§;

f) Plano Municipal de Assistência social, a partir das responsabilidades ê de seu Íespectivo e estágio no

aprimoramento da gesülo <to suAS e na qualiÍica9ão dos serviços, conforme patamares e diretrizes

pactuadas nas instâncias de pactuação e negociação do SUAS;

g) e expedir os atos normativos necessários à gestão do FMAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas

pelo conselho municipal de assistàrcia social;

XIII - aprimorar os equipamentos e serviços sócio assistenciais, observando os indicadores de

monitoramento e avaliagão pactuados;

XIV - alimentar e manter atualizado:

a) o Censo SUAS;

b) o Sistema de cadastro Nacional de Entidade de Assistência social - ScNEAS de que trata o inciso x do

ârt. l9 da Lei Federal n" 8.742, de 1993;

c) conjunto de aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência Social - Rede SUAS:

XV - garantir:

a infraestrutura necessária ao funcionamento do respectivo conselho municipal de assistência social'
a)

gaÍantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagen

traslados e diárias de conselheiros representantes do govemo e da sociedade civil, quando estiverem

exercício de suas atribuições;
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b) que a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo com o Plano P lurianual, o Plano de Assistência

XXl.prestarinfoÍTnaçõesquesubsidiemoacompanhamentoestaduâlefederaldagesülomunicipal;

XXII-zelarpelaexecuçãodiretaouindiretadosrecursostransferidospelaUniãoepelosestados
ao

Município, inclusive no que tange a prestação de contas;

XXlll.assessorarasentidadesdeassistênciasocialvisandoàadequaçãodosseusserviços,programas,

etos e beneficios sócio assistenciais às normas do SU as e mecanismos de
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Social e dos compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento do SUAS;

c) a integralidade da proteção sócio assistencial à população, primando pela qualificação dos serviços do

SUAS, exercendo essa responsabilidade de forma compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e

Municípios;

d) a capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e organizações, usuários e conselheiros

de assistência social, além de desenvolver, parricipar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e

diagnósricos relacionados à política de assistência social, em especial para fundamentar a análise de

situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento da ofertâ de serviços em

conformidade com a tipificação nacional;

e) o comando único das ações do SUAS pelo órgão gestor da política de assistência social, conforme

preconiza a LOAS;

XVI - definir:

a) os fluxos de referência e contrarreferência do atendimento nos serviços sócio assistenciais, com respeito

às diversidades em todas as suas formas;

b)osindicadoresnecessáriosaoprocessodeacompanhâmento,monitoramentoeavaliação,observadoasuas

competências.

XVII - implementar:

a) os protocolos Pactuados na CIT;

b) a gestão do trabalho e a educação permanente

XVIII - promover:

a) a integração da política municipal de assistência social com outros sistemas públicos que fazem interface

com o SUAS:

b) articulação intersetorial do suAs com as demais políticas públicas e Sistema de Garantia de Direitos e

Sistema de Justiça;

c)aparticipaçãodasociedade,especialmentedosusuários'naelaboraçãodapolíticadeassistênciasocial;

XIX-assumirasatribuições,noquelhecouber,noprocessodemunicipalizaçãodosserviçosdeproteção

social básica;

XX.participardosmecanismosformaisdecooperaçãointergovernamentalqueviabilizemtécnicae

financeiramente os serviços de referência regional, definindo as competências na gestão e no

cofinanciamento, a serem pactuadas na CIB;
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ôrganização para aferir o pertencimento à rede sócio assistencial, em âmbito local, de serviços, programas,

projetos e beneficios sócio assistenciais ofertados pelas entidades de assistência social de acordo com as

normativas federais.

XXIV - acompanhar a execução de parcerias firmadas entre os municípios e as entidades de assistência

social e promover a avaliação das prestações de contas;

XXVI - normatizar, em âmbito local, o financiamento integxal dos serviços, programas, projetos e beneficios

de assistência social ofertados pelas entidades vinculadas ao SUAS, conforme §3'do art. 6" B da t-ei Federal

n" 8.742, de 1993, e sua regulamentação em âmbito federal'

XXVII - aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos indicadores de acompanhamento

definidos pelo respectivo conselho municipal de assistência social para a qualificação dos sewiços e

beneficios em consonância com as normas gerais;

xxv[I - encaminhar para apreciação do conselho municipal de assistência social os relatórios rimestrais e

anuais de atividades e de execução fisico'frnanceira a título de prestação de contas;

XXIX - compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS;

)O(X - estimular a mobilização e organização dos usruárrios e trabalhadores do SUAS para a participação nas

instâncias de controle social da política de assistência social;

xxxl - instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de assistência social;

XXXII-darpublicidadeaodispêndiodosrecursospúblicosdestinadosàassistênciasocial;

XXXII-criarouvidoriadoSUAs,preferencialmentecomprofissionaisdoquadroefetivo;

SEÇÃOIv

DO PLANO MI'NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. lE" O Plano Municipal de Assistência social é um instrumento de planejamento estratégico que

contemplâ propostas para execução e o monitoramento da política de assistência social no âmbito do

Município de Jaciara - MT.

§l.AelaboraçãodoPlanoMunicipaldeAssistênciaSocialdar-seacada4(quatro)anos,coincidindocoma

etaboração do Plano Plurianual e contemplará:

I - diagnóstico sócio territorial;

II - objetivos gerais e esPecíficos;

III - diretrizes e prioridades deliberadas;

IV - ações estratégicas para sua implementâção;

V - metas estabelecidas;

VI-resultadoseimPact os esperados;
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VII - recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;

VIII - mecanismos e fontes de financiamento; indicadores de monitoramento e avaliaçãol e tempo de

execução.

§2" O plano Municipal de Assistência Social além do estabelecido no parágrafo anterior deverá observar:

I - as deliberações das conferências de assistência social;

II - metas nacionais e estaduais pactuadas que expressam o compromisso para o aprimoramento do suAS;

III - ações articuladas e inter setoriais.

CAPÍTULO Iv
DAS INSTÂNCIAS Df, ARTICULÀÇÃO, PACTUAÇÃO E DELIBERAÇÃO DO SUAS

SEÇÃO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art, 19" Fica instituído o conselho Municipal de Assistência social - GMAS do Municipio de Jaciara-MT'

criado em I I de dezembro de 1995 através da Lei Municipal n' 63 l, órgão superior de deliberação colegiad4

de caráter peÍrnanente e composição paritária entre govemo e sociedade civil, vinculado à secretaria

Municipal de Assistência social cujos membros, nomeados pelo Prefeito, têm mandato de 2 (dois) anos,

permitida única recondução por igual período'

§l.oCMASécompostoporl2membroseseusrespectivossuplentesindicadosdeacordocomoscritérios

seguintes:

t - 06 (seis) representantes govemamentaisi

II-06(seis)representantesdasociedadecivil,dentrerepresentantesdosusuáriosoudeorganizaçõesde

usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro

próprio sob fiscalização do Ministerio Público'

§2'OCMASépresididoporumdeseusintegrantes,eleitodentreseusmembros'paramandatodel(um)

ano,permitidaúnicareconduçãoporigualperíodo,observadaaalternânciaentrerepresentântesdasociedade

civil e govemo

§3"CMAScontarácomumaSecretariaExecutiva,aqualterásuaestruturadisciplinadaematodoPoder

Executivo

Art, 20" o cMAS reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês e, extraordinariamente, sempre que neces

cujasreuniõesdevemserabertasaopúblico,compauta€dataspreviamentedivulgadas,efuncionará

acordo com o imento Interno.
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CONSÍRUINOO UMA NOVA H§ÍÔRIA

Parágrafo único. O Regimento Intemo definirá, também, o quórum mínimo para o caráter deliberativo das

reuniões do Plenário, para as questões de suplência e p€rda de mandato por faltas'

Art. 21" A participação dos conselheiros no CMAS é de interesse público e relevante valor social e não será

Art. ZZ. O controle social do SUAS no Município efetiva-se por intermédio do Conselho Municipal de

Assistência Social-CMAS e das Conferências Municipais de Assistência Social, além de outros fóruns de

discussão da sociedade civil.

Art, 23" Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:

I - elaborar, aprovar e publicar seu regimento intemo;

II - convocar as Conferências Municipais de Assistência Social e acompanhar a execução de suas

deliberações;

III - aprovar a Política Municipal de ASSistência social, em consonância com as diretrizes das conferências

de assistência social;

IV - apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância com as diretrizes das conferências

municipais e dâ Política Municipal de Assistência Social;

V-aprovaroPlanoMunicipaldeAssistênciaSocial,apresentadopeloórgãogestordaassistênciasocial;

VI - aprovar o plano de capacitação, elaborado pelo órgão gestor;

Vll.acompanharocumprimentodasmetasnacionais,estaduaisemunicipaisdoPactodeAprimoramento

da Gestão do SUAS;

VIII - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa Bolsa Família-PBF;

IX.normatizarasações€regularaprestaçãodeserviçosdenaturez^públicaeprivadanocampoda

assistência social de âmbito local;

X.apreciareaprovârinformaçõesdaSecretariaMunicipaldeAssistênciaSocialinseridasnossistemas

nacionaiseestaduaisdeinformaçãorefeÍentesaoplanejamentodousodosrecursosdecofinanciamentoea

prestação de contas;

XI-apreciarosdadoseinformaçõesinseridaspelaSecretariaMunicipaldeAssistênciaSocial,unidades

públicaseprivadasdaassistênciasocial,nossistemasnacionaiseestaduaisdecoletadedadoseinformações

sobre o sistema municipal de assistência social;

Xll.alimentarossistemasnacionaiseestaduaisdecoletadedadoseinformaçõessobreosConselhos

Municipais de Assistência Social;

XIII - zelar pela efetivação do SUAS no Município;

XIV - zelar pela efetivação da participação da população na formulação da política e no controle

lm lementação;
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CONSÍRUINDO UMA NOVA HISÍORIA

XV - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS em seu âmbito de competencra;

XVI - estabelecer critérios e prazos para concessão dos beneficios eventuais;

XVII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pela Secretaria

Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Municipal de Assistência Social;

XVIII - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o e o

desempenho dos serviços, programas, projetos e beneficios sócio assistenciais do SUASI

XIX - planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos IGD-PBF e IGD-SUAS destinados à atividades de

apoio técnico e operacional ao CMAS;

XX - participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes orçamenkirias e da Lei orçamentríria

Anual no que se refere à assistência social, bem como do planejamento e

da aplicação dos recursos destinados às ações de assistência social, tânto dos recursos próprios quanto dos

oriundos do Estado e da União, alocados FMAS;

XXI - aprovar o aceite da expansão dos servigos, Programas e projetos sócio assistenciais, objetos de

cofinanciamentq 'r'\ \|
XXIII - orientar e fi scálízar o FMA§; D

/ .->

XXIV.divulgar,noDiáriooficialMunicipal,ouemoutromeiodecomunicagão,todasassuasdecisõesna

formadeResoluções,bemcomoasdeliberaçõesacercadaexecuçãoorçamentáriaefinanceiradoFMASe

os respectivos pareceres emitidos.

XXV - receber, apurar e dar o devido prosseguimento a denúncias;

XX\II - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS no âmbito do município;

xxul.estabelecerarticulaçãopermanentecomosdemaisconselhosdepolíticaspúblicassetoriaise

conselhos de direitos'

XXVIII - realizar a inscrição das entidades e organização de assistência social;

xxlx - notificar fundamentadamente â entidade ou organização de assistência social no caso de

indeferimento do requerimento de inscrição;

XXX - fiscalizar as entidades e organizações de assistência social;

XXXI - emitir resolução quanto às suas deliberações;

XXXII - registrar em ata as reuniões;

XXXIII - instituir comissões e convidar especialistas sempre que se fizerem necessários'

xxxlv.zelarpelaboaeregularexecuçãodosrecursosrepassadospeloFMAsexecutadosdiretaou

indiretamente, inclusive no que tange à prestação de contas;

XXXV.avaliareelaborarparecersobreaprestaçãodecontasdosrecursosrepassadosaoMunicípio.

^Ít,24.oCMASdeveráplanejarsuasaçõesdeformaagarantiraconsecuçãodassuasatribuiçõese
exercício do controle social, primando pela efetividade e transparência dâs suas atividades'

§l"oplanejamentodasaçõesdoconselhodeveorientaraconstruçãodoorçamentodagestãodaassistênc

social oa oio financeiro e técn ico às funçõe
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CONSTBUINOO UMA NOVA HISTÔRlA

§2" O CMAS utilizará de ferramenta informatizada para o planejamento das at ividades do conselho,

contendo as atividades, metas, cronograma de execução e prazos a fim de possibilitar a publicidade.

SEÇÃO II

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 25o As Conferências Municipais de Assistência Social são inslâncias periódicas de debate, de

formulação e de avaliação da política pública de assistência social e definição de diretrizes para o

aprimoramento do SUAS, com a participação de representantes do governo e da sociedade civil.

Art. 27" A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada ordinariamente a cada quatro anos

pelo conselho Municipal de Assistência social e extraordinariamente, t cada Q2 (dois) anos' conforme

deliberação da maioria dos membros dos respectivos conselhos'

SEÇÃO UI

PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS

Art. 28" É condição fundamentâl para viabilizar o exercício do controle social e garantir os direitos sÓcio

assistenciais o estímulo à participação e ao protagonismo

assistência social.

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1'075
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Art. 26'As conferências municipais devem observar as seguintes diretrizes:

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando objetivos, prazos, responsáveis,

fonte de recursos e comissão organizadora;

II - garantia da diversidade dos sujeitos participantes;

III - estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos delegados govemamentais e parâ a

escolha dos delegados da sociedade civil;

IV - publicidade de seus resultados;

V - determinação do modelo de acompanhamento de suas deliberações; e

VI - arriculação com a confeÉncia estadual e nacional de assistência social'
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Art. 29o O estimulo à participação dos usuários pode se dar a partir de articulação com mov imentos sociais e

populares e ainda a organização de diversos espaços tais como: fórum de debate, comissão de bairro,

coletivo de usuários junto aos serviços, programas, projetos e beneficios sócio assistenciais.

SEÇÃO Iv

DA REpRESENTAÇÃO DO MIINICÍPIO NAS INSTÂNCIAS Df, NEGOCIAÇÃO rpaCrulÇÃO

DO SUAS.

AÍ,300 0 Município é representado nas comissões lntergestores Bipartite - cIB e Tripaíite - clT'

instâncias de negociação e pactuação dos aspectos operacionais de gestão e organização do suAS'

respectivamente, em âmbito estadual e nacional, pelo colegiado Estadual de Gestores Municipais de

Assistência social - coEGEMAs e pelo colegiado NacioÍal de Gestores Municipais de Assistência Social -

CONGEMAS.

§1" o CoNGEMAS E COEGEMAS constituem entidades sem fins lucrativos que reprcsentam as secretarias

municipais de assistência social, declarados de utilidade pública e de relevante função social, onerando o

município quanto a sua associação a fim de garantir os direitos e deveres de associado'

§2.oCoEGEMASpoderáassumiroutrasdenominaçõesadependerdasespecificidadesregionais.

CAPITULO V

DOSBENEFÍCIOSEVENTUAIS,DOSSERVIÇOS,DOSPROGRAMASDf,ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DOS PROJETOS Df, ENT'RENTAMENTO DÀ POBREZA'

SEÇÃO I

DOS BENEFiCIOS EVENTUAIS

Art.3l.Beneficioseventuâissãoprovisõessuplementareseprovisóriasprestadasaosindivíduoseàs
na

famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e calamidade pública'

formaprevistanaLeifederalnos.T42,delgg3econformeregulamentaaLeiMunicipaln"l'593/2014'

28 de maio de 2014.
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CONSTRUINDO UMA NOVA H§TÔRIA

parágrafo único. Não se incluem na modalidade de beneficios eventuais da assistênc ia social as provisões

relativas a progÍamas, projetos, serviços e beneficios vinculados ao câmpo da saúde, da educação, da

integração nacional, da habitação, da segurança alimentar e das demais políticas públicas setoriais.

Art. 32" Os beneficios eventuais integram organicamente as garantias do SUAS, devendo sua prestação

observar:

I - não subordinação a contribuições prévias e vinculação a quaisquer contrapartidas;

II - desvinculação de comprovações complexas e vexatórias, que estigmatizam os beneficiários;

III - garantia de qualidade e prontidão na concessão dos beneficios;

IV - garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos beneficios evenruais;

V - ampla diwlgação dos critérios para a sua concessão;

YI - integração da oferta com os serviços sócio assistenciais'

Art.33. Os beneficios eventuais podêm ser prestados na forma de pecúniq bens de consumo ou prestaÉo de

servlços

Art. 34" O público alvo para ac€sso aos beneÍIcios eventuais deverá ser identificado pelo Município a partir

de estudos da realidade social e diagnóstico elaborado som uso de informações disponibilizadas pela

Vigilância Sócio assistencial, com vistas a orientar o planejamento da oferta'

SEÇÃO II

DA PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art.35" Os beneÍicios eventuais devem ser prestados em virtude de nascimento, morte, vulnerabilidade

temporária e calamidade pública, observadas as contingências de riscos, perdas e danos a que estão sujeitos

os indivíduos e famílias.

Paúgrafoúnico.oscritérioseprazospâraprestaçãodosbeneficioseventuaisdevemserestabelecidospor

meio de Resolução do conselho Municipal de Assistência social, conforme prevê o art' 22, §1"' da Lei

Federal n' 8.742, de 1993.

Art,36" O Beneficio prestado em virtude de nascimento deverá ser concedido:

I - à genitora que comprove residir no Município;

II-àfamíliadonascituro,casoamãeestejaimpossibilitadaderequererobeneficiooutenhafalecidol

III - à gen itoraoufamíliaqueestejaemtrânsitonomunicípioesejapotencialusuáriadaassistênciasocial;

fV - à genitora atendida ou acolhida em unidade de referência do SUAS'
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Panígrafo único. O beneÍicio eventual por situação de nascimento poderá ser concedido nas formas de

pecúnia ou bens de consumo, ou em ambas as formas, conforme a necessidade do requerente e

disponibilidade da administração pública.

Art. 37. O beneficio prestado em virtude de morte deverá ser concedido com o objetivo de reduzir

vulnerabilidades provocadas por morte de membro da família e tem por objetivo atender as necessidades

urgentes da família para enfrentar vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores ou

membros.

Parágrafo único. O beneficio eventual por morte poderá ser concedido conforme a necessidade do

requerente e o que indicar o trabalho social com a família.

Art.39" A situação de vulnerabilidade temponária caracteriza-se pelo advento e riscos, perdas e danos à

integridade pessoal e familiar, assim entendidos:

I - riscos: ameaça de sérios padecimentos;

II - perdas: privação de bens e de segurança material;

III - danos: agravos sociais e ofensa.

Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de:

I - ausência de documentação;

II_necessidadedemobilidadeintraurbanaparagarantiadeacessoaosserviçosebeneficiossócio

assistenciais;

III - necessidade de passagem para outra unidade da Federação' com vistas a garantir a convivência familiar

ou ofensa à

riili
{,=:E

e comunitária;

fV - ocorrência de violência fisicq.pslgológica ou exploração sexual no âmbito familiar

integridade fisica do indivíduo; .7 (,

\rI - perda circunstancial oca5ionada fela ruptura de vínculos familiares e comunitários;
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Art.38" O beneficio prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será destinado à família ou ao

individuo visando minimizar situações de riscos, perdas e danos, decorrentes de contingências sociais, e deve

integrar-se à oferta dos serviços sócio assistenciais, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a

inserção comunitária.

parágrafo único. o beneÍicio será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo' em caráter

temporário, sendo o seu valor e duração definidos de acordo com o grau de complexidade da situação de

vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos, identificados nos processos de atendimento dos

serviços.
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\rII - processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas, com deficiência ou em situação de

rua; crianças, adolescentes, mulheres em situação de violência e famílias que se encontram em cumprimento

de medida protetiva;

VIII - ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de meios próprios da família

para prover as necessidades alimentares de seus membros;

Art.40" Os beneficios eventuais prestados em virtude de desastre ou calamidade pública constituem-se

provisão suplementar e provisória de assistência social para garantir meios necessáÍios à sobrevivência da

família e do indivíduo, com o objetivo de assegurar a digidade e a reconstrução da autonomia familiar e

pessoal.

Art. 42. Ato normativo editado pelo Poder Executivo Municipal disporá sobre os procedimentos e fluxos de

oferta na prestação dos beneficios eventuais

SEÇÀO III

Art, 43" As despesas decorrentes dâ execução dos beneficios eventuais serão providas por meio de dotações

orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social'

Paúgrafo único. As despesas com Beneficios Eventuais devem ser previstas anualmente na Lei

Orçamenúria Anual do Município - LOA'

T7
SEÇÁO II

DOS SERVIÇOS
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Art. 41" As situações de calamidade pública e desastre caracterizam-se por eventos anormais, decorrentes de

baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, secas, inversão térmica' desabamentos, incêndios'

epidemias, os quais causem sérios danos à comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus

integrantes. e outras situâções imprevistas ou decorrentes de caso fortuito'

Parágrafo único. O beneficio será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo' em caráter

provisório e suplementar, sendo seu valor fixado de acordo com o grau de complexidade do atendimento de

vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos afetados'

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS E\'ENTUAIS
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Art. 44" Serviços sócio assistenciais são atividades continuadas que visem à melhoria de v ida da população e

cujas ações, voltadas paÍa as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes

estabelecidas na Lei no Federal 8742, de 1993,e na Tipificagão Nacional dos Serviços Socio assistenciais.

SEçÃO III
DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 45. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com

objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os beneÍicios e os

serviços assistenciais.

§ l" os programas serão definidos pelo conselho Municipal de Assistência Social, obedecidos aos objetivos

e princípios que regem Lei Federal no 8742, de 1993, com prioridade para a inserção profissional e social'

§ 2" Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência seráo devidamente

articulados com o beneficio de prestação continuada estabelecido no art. 20 da ki Federal no 8742, de 1993'

V,I
SEÇÃOry

PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

Art. 46" Os projelos de enfrentamento da pobreza compreendem I instituição de investimento econômico-

social nos grupos populares, buscando subsidiar, financ€ira e tecnicament€, iniciativas que lhes garantam

meios,capacidadeprodutivaedegestãoparamelhoriadascondiÉesgeraisdesubsistênci4elevaçãodo

padrão da qualidade de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social'

^rt.47.Sãoentidadeseorganizaçõesdeassistênciasocialaquelassemfinslucrativosque,isolada
cumulativamente, preshm atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangi

8.742, de 1993, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos'
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SEÇÃO V

DA RELAÇÃO COM AS f,NTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Art. 48" As entidades de assistência social e os serviços, programas, projetos e beneficios sócio assistenciais

deverão ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social para que obtenha a autorização de

funcionamento no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, observado os parâmetros nacionais de

inscrição definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.

Art. 49o Constituem critérios para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem

como dos serviços, programas, projetos e beneficios sócio assistenciais:

I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;

II - assegurar que os serviços, progÍamas, projetos e beneficios sócios assistenciais sejam ofertados na

perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;

III - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e beneficios sócios

assistenciais;

lV - garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do

cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, progÍamas, projetos e beneÍicios sócio

assistenciais.

Art. 50" As entidades ou 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 objetivos institucionais;

III - elaborar plano de ação anual;

IV - ter expresso em seu relatório de atividades:

a) fi nalidades estatutiírias;

b) objetivos;

c) origem dos recursos;

d) infraestrutura;

e) identificação de cada serviço, programa' projeto e beneficios sócios assistenciais executados'

Parágrafo único. Os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de analise:

I - análise documental:

II - visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo;

III - elaboração do parecer da Comissão;

fV - pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária;

V - publicação da decisâo Plenária:

VI - emissão do comprovante;

VII - notificagão à entidade ou organização de Assistência Social por oficio'
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CAPÍTULO VI

DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA MIJNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art.51" O financiamento da Política Municipal de Assistência Social é previsto e executado através dos

instrumentos de planejamento orçamentário municipal, que se desdobram no Plano Plurianual, na Lei de

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'

prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e beneficios sócio assistenciais.

Art. 52" Caberá ao órgão gestor da assistência social responsável pela utilização dos recursos do respectivo

Fundo Municipal de Assistência Social o controle e o acompanhamento dos serviços, programas, projetos e

beneficios sócio assistenciais, por meio dos respectivos órgãos de controle' independentemente de ações do

órgão repassador dos recursos.

Parágrafo único. os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à aplicação dos recursos

oriundos do seu fundo de assistência social, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular

utilização.

SEÇÁO I

DO FI]NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art, 53" Fica criado o Fundo Municipal de Assistência social - FMAS, fundo público de gestão

orçamentária, financeira e conríbit, com objetivo de proporcionar recursos para cofinanciar a gestão,

serviços, programas, projetos e beneficios sócio assistenciais'

Art. 54'Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS:

I - recursos provenientes da transferência dos fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

II-dotaçõesorçamentáriasdoMunicípioerecuniosadicionaisqueaLeiestabelecernotranscorrerdecada

exercício;

III - doações, auxílios, contribuições, subvenções

Governamentais e não Govemamentais;

IV - receitas de Iicações financeiras de recursos

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 
.l 

075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT

de organizações internacionais e nacion

6ó. -7900
brETlfl

www. iocioro. mt.gov

1jE&i
lEEli'tEs

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

coNsrRUrNDo UMA Nova HsÍóRrA



ESTADO DE MATO GBOSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTBUTNDO UMA NOVA H§TÓRIA

Aú.56" O repasse de recursos pâÍa as entidades e organizações d

no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo

Municipal de Assistência Social, observando o disposto nesta Lei'
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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 - produtos de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

VII - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;

VIII - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

§1" A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração Pública Municipal, responsável

pela Assistência Social, será automaticamente transferida paÍa a conta do Fundo Municipal de Assistência

Social, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

§2. Os recursos que compõem o Fundo, serão depositados em instituições financeiras oÍiciais, em conta

especial sobre a denominação - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS'

§3. As contas recebedoras dos recursos do cofinanciamento federal das ações sócio assistenciais serão

abertas pelo Fundo Nacional de Assistência Social.

parágrafo Único. O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASintegrará o orçamento

dê§-çcretaria Municipal de Assistância §gcial.

\,]
Art. 55. Os recursos do Fuàdo[gricipaí de Assistência Soçial - FMAS, serão aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social desenvolvidos pela

Secretaria Municipal de Assistência Social ou por Órgão conveniado;

II - em parcerias entre podor público e entidades de assistência social para a execução de serviços,

programas e projetos sócio assistenoial específicos;

III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento

das ações sócio assistenciais;

fv - construção reforma ampliação, aquisição ou locação de imóvçis para prestação de serviços de

Assistência Social;
v là"r"nuotri.ento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento' administração e controle

das ações de Assistência Social;

vI - pagamento dos beneficios eventuais, conforme o disposto no inciso I do art. l5 da Lei Federal no 8742,

de 1993;

Vll.pagamentodeprofissionaisqueintegraremasequipesdereferência,responsáveispelaorganizaçãoe

oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e

CombateàFomeeaprovadopeloConselhoNacionaldeAssistênciaSocial-CNAS.
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Art, 57. Os relatórios de execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Assistência Social

serão submetidos à apreciação do CMAS, trimestralmente, de forma sintética e, anualmente, de forma

analítica.

SEÇÃO II
DA GESTÃO DO FI.]I\[DO

Art. 58" O Fundo Municipal de Assistência Social, será administrado por uma Junta Administrâtiva

conforme a Lei 631/1995 de criação do Fundo.

parágrafo único. A Junta Administrativa fica obrigada a executar as deliberações do Conselho Municipal

de Assistência Social. bem como limitados à autoriãção deste para liberação de recursos para programas de

atendimento a Assistência Social.

Art. 60' São atribuições da Junta Administrativa:

a) registrar os recursos orçamentários próprios do Municipio ou a ele transferidos em beneficio da

Á.lríc".iu s".i"l pelo Estado ou pela União e organizações lntemacionais;

b) registrar os recursos captados pelo Município através de convênios ou por doação ao Fundo Municipal de

Assistênc ia Social;

c) manter o controle estrutural das aplicações finanoeiras, nos têrmos das Resolugões do conselho Municipal

de Assistência Social;

d)executarocronogramadedeliberaçõesderecursosespecíficos,segundoasResoluçõesdoConselho
Municipal de Assistência Social;

e) trimestralmente, apresentar em reunião do conselho Municipal de Assistência ,social 
o registro dos

.âr"ãt 
""pt"a* 

peló Fundo Municipal de Assistência Social' bem como sua destinação;

f) anualmente elaborar o Plano de Aplicação da Assistência social em conformidade com o Plano de Ação

do Conselho Municipal de Assistência Social;

g) apresentar os planos de aplicação e a prestação de contas ao Município;

h)anualmente,apresentaràpopulaçãoosplanosdeaplicaçãoeprestaÇãodecontas'mediantepublicação

Art.61'Sempre que o Conselho Municipal de Assistência Social so licitar a Junta Administrativa deve

prestar contas de suas atividades.
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Art. 59" A Junta Adminishativa será composta por um representante do conselho Municipal de Assistência

§ocial _ GMAS, mais dois servidores designados peto Município para exercerem estâ função.
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Art. 620 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL _ EM 26 DE SETEMBRO DE2.OI7,

HAMMAI)ABDULJ

Secretfuio Municipal

PORTARIA N" 20t1

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, 1.075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

PARECER JURíDr CO O54l2Ot7.

PROJETO DE LEI N9 39/2OL7 , DISPÔE SOBRE O SISTEMA

úr.trco oe nsstsrÊructn soctAl Do wut'ttcÍpto or

JACIARA/MT, EM CONFORMIDADE COM A LEI N9

8.742/s3 - lrt oRcÂrutcn ot esstsrÊructa soctal,

polírtca NActoNAL DE AsstsrÊNclA soclAL (PNAS-

004), E NoRMAS opERActoNAts sÁstcns oo suas

(NoBSUAS-2012) r oÁ ourRas pnovtoÊructes.

RELATÓRIO

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre o sistema único de

assistência social do Município de Jaciara/MT, em conformidade com a Lei np 8.742193

e dá outras providências.

A) Mensagem ao Projeto de Lei;

B) Projeto de Lei.

Primeiramente é oportuno colacionar que o texto do projeto de

lei encontra-se fora das normas de formatação. Viola a Lei complementar ng 95/1998

no que concerne as técnicas de elaboração, redação e alteração das leis'

[tECEBgDO Eit,
o4r 4

1

DE r AC lalA
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ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,

necessidade de numeração de folhas. Vieram instruídos com os se8uintes documentos,

no que importa a presente análise:

ANÁLISE JURíDICA
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Assim, é necessário proceder com as devidas correçôes,

principalmente para adequar o Projeto de Lei nos moldes legais.

Assim, há alguns erros materiais no Projeto de Lei, dentre eles:

- aíli1o 2e, equívoco na numeração dos incisos, constando dois incisos l;

- artigo 49, equívoco na numeração dos incisos, não constando o inciso Vl;

- artigo 16, equívoco na numeração dos incisos, constando dois incisos l;

- artigo !7, equívoco na numeração dos incisos, não constando o inciso XXV;

- artigo 23, equívoco na numeração dos incisos, não constando o inciso XXll;

- artigo 39, parágrafo único, equívoco na numeração dos incisos, não constando o

inciso V;

- equívoco na numeração de seção após o artigo 43;

- artigo 54, após o § 3e, erroneamente, vem na sequência o parágrafo único;

- falta seção após o Capítulo Vl, vindo artigo antes da seção l, com consequente erro na

numeração das seções.

Noutra quadra, no que diz com a legalidade do Projeto de Lei,

verifica-se que o mesmo versa sobre matéria de competência comum da união, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme se vê da redação do artigo 23,

ll e X da Constituição Federal e artigo 15, XlX, da Lei Orgânica Municipal'

Ademais, a iniciativa do Projeto de Lei é privativa do Prefeito

Municipal, nos termos do artigo 52,larágraÍo único, ll da Lei Orgânica Municipal'

Logo, não existe nenhum óbice quanto a competência e iniciativa

do Projeto de Lei.

No que tange ao objeto do projeto, verifica-se que está em

consonância com o que determina a Lei ne 8.742/93, que "dispõe sobre a organização

2

h\
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da Assistência Social e dá outras providências", sendo que a referida Lei Federal, em

seu artigo 15 apregoa a competência dos Municípios para destinar recursos financeiros

para o custeio do pagamento dos benefícios eventuais, que se encontram definidos no

arligo 22 da mesma norma, senão vejamos:

Art. 15. Compete aos lVlunicíPios:

l- destinar recursos Íinanceiros para custeio do pagamento dos beneficios

eventuais de que Íata o arl. 22, mêdiante critérios estabelecidos pelos

Conselhos Municipais de Assistência Social.

Art. 22. Entendem-se por beneficios eventuais as provisoes suplementares e

provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são prestadas

aos cidadãos e às familias em virtude de nascimento, morte, situaçÕes de

vulnerabilidade tempoÉria e de calamidade pública

O artiBo 16 da Lei ne 8.742193, também dispõe sobre a existência

dos conselhos Municipais de Assistência social, ou seja, estabelece â cooperação entre

todos os entes federativos no que tange a organização social'

O artigo 5s da mencionada Lei Federal, deixa evidente que cabe

também aos Municíplos a responsabilidade sobre a organização da assistência social'

Vejamos:

Art. 50. A organização da assistência social tem como base as seguintes

diretnzes:

l- descentralização politico'administrativa para os Estados, o Distrito

Federal e os Municipios, e comando único das ações em cada esfera de

govemo;

ll - participação da populaçã0, por meio de organizações representativas,

na Íormulação das políticas e no contole das ações êm todos os niveis;

lll - primazia da respnsabilidade do Estado na condução da politica de

assistência social em cada esfera de govemo.

3
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Portanto, percebe-se que o Projeto de Lei segue a orientação

estatuída por Lei Federal.

De outro norte, cumpre salientar que o Projeto de Lei

evidentemente causa impacto orçamentário junto às finanças públicas, sendo ainda

que a própria redação do parágrafo primeiro do artiSo 30 menciona sobre gastos com

relação à associação do Município junto ao CONGEMAS E COEGEMAS.

Em que pese haver previsão de dotação orçamentária, de acordo

com o artigo 43 do Pro.ieto de Lei em análise, para a despesa decorrente da execução

dos benefícios eventuais, ainda assim, importante o estudo de impacto orçamentário

decorrente da efetivação do Projeto de Lei.

Por fim, atente-se ainda, que de acordo com o artigo 2e' 3L e 62

do Projeto de Lei, as matérias tratadas nas Leis Municipais nç f'144/2OO8 e

1.5g3/2O!4, naquilo em que não contraÍiarem as disposições do presente Projeto de

Lei, permanecem em vigor, devendo ser observado em conjunto com os ditames do

projeto em análise.

coNcLUSÃO

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 7S820-000 - Jocioro-lvlT - Fone: (óó) 34ól -7350
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Desta maneira, deve ser iuntado ao Proieto de Lei. o estudo de

impacto orcamentário decorrente de aplicacão do Proieto de Lei em análise e das

implantacões que o mesmo oretende efetuar.

Saliente-se que tal medida (apresentação do impacto

orçamentário-financeiro) encontra amparo no artigo 16 da Lei Complementar

:rOt/2OOO,o qual deve ser observado, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade

Fiscal.

4
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Em razão do quanto articulado o parecer é no sentido da

legalidade do Projeto de Lei, necessário, porém, proceder com as devidas correções no

que concerne as técnicas de elaboração, redação e alteração das leis, observando-se

ainda as ressalvas dispostas ao longo da fundamentação.

No que tange ao mérito, a procuradoria Jurídica não tem

atribuição para pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função

legislativa, verificar a viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se

para tanto, as formalidades legais e regimentais vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

jurídico consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...1 o ogente a

quem incumbe opinor nõo tem o poder decisório sobre o motério que lhe é submetida,

visto que coisos diversas são opinor e decidir. (CARV ALHO FtLHO, 2OO7, p. L34l.

E o parecer

Jaciara/MT, 07 de novembro de ZOI7 .

Nurur
oAB/Mr 14.18s
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DEC N TITUI JUSTI E REDA A
AL E TRABALHO

CO
COMISS ODESA E. PROMO O SOCIC

É submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que "Dispõe sobre

o Sistema único de Assistência Social dô Município de Jaciara./MT, em conformidade com

u I-"i n." 8.74193 - Lei orgânica da Assistência social,.Política Nacional de Assistência

Social (PNAS-004), e Normas Operacionais Básicas do'SUAS (NOBSUAS-2012) e dá

outras providências".

PROJETO LEI N." 39. DE 26 DE SETEMRO DE 2017.

PODER EXECUTIVO

II _ CONCLU SOES DO RELATOR

São as conclusões.

VERE ANDERLEI
Presidente missão de Constitu

SALA DAS COMISSÔES
JACIARA(MT), 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

oreferidoProjetovisadisporsobreaorganizaçãodaAssistênciaSocialemâmbito
municipat, redefinindã seus objetivos e ações, iob a forma de sistema descentralizado e

participativo."--:- 'vê_* que em apartada análise, a matéria do projeto está em plena consonância com

o disposto na Lei Federal da Assistência Social'

AoladodaEducaçãoedaSaúde,vemosqueaAssistênciaSocialéumadasmais
irnpo.tunt", áreas do Município, visto que àt"nd" u população em situação de

vuinerabitidade social, com açõei tanto preventivas quanto reparadoras'

Em vista do exposto, constatamos que não há qualquer óbice legal' mas o projeto

pua""" p"iu ruü de têcnica legislativa, como elros em. nu.meração de artigos' incisos e

;;.ág."i";. F;i necessário a elatoração de um projeto Suhstitutivo, o qual acompanha esse

relatório.
Diante o exposto, sou pela emissão de PARECER FAVORÁVEL' sendo a matéria

Constitucional, legal e Regimental, bem como oportuna'

DE OLIVEIRA
, Justiça e Redação

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioío-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
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RELATÓRIO

I -EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME
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courssÃo DE coNsrrrurÇÃo, rusrrql EÀEDÂÇÂq
covrrssÃo or slfue. pnouotÃo socrnL ErRABÁLIre

PROJETO LEI N.'39, DE 26 DE SETEMRO DE2OI7,
PODER EXECUTIVO

ttI - »BcrsÁo ».q,s coN{tssors

As Comissões de ConstituiÇão, Justiça e Redação, Política Urbana e Meio Ambiente

reunidas nesta data infra, após a apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator,

passam à votação:
Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR VAIIDERLEI SILVA DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Pelas Conclusões:

\.N---\ -^- \:- >- À->§\
VEREADO JÂNIO ATANASIO DE SOUZA

Vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VEREADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA
Secretária da Comissão de Constituiçâo, Justiça e Redação

o
Presidente da Comissão de Saúde, P

VERE CHARLES E DE SOUZA
odeS Promoção Social e Trabalho

I NS
cial e Trabalho

Vice-Presidente

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT), 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

\ \í \ '-"'-'áJ
VEREADOR RODRIGO FRÂNCISCO

Secretário Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MÍ - Fone: (óól 34ól -7350
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courssÃo n NSTITUI o JUSTI REDA o
covnssÃo oB [, PROM o AL E TRABALHO

PROJETO LEI N.'39, DE 26 DE SETEMRO DE2OI7.
PODER EXECUTIVO

PreSI

Vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

VERXADOR LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA
Secretária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

De acordo com o artigo 103 do Regimento Intemo, e diante da decisão unânime das

Comissões quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação

emitem PARECER FAVORÁ\'EL a matéria do presente Projeto de Lei.

Estiveram presentes os vereadores abaixo-assinados:

Presidente da Comissão de Saúde, oção Social e Trabalho

VE ARLES F O JORGE DE SOUZÀ
Vice-Presidente ao úde, Promoção Social e Trabalho

boilL'*
VEREh,DORA E

â^.^z/-ír /.,.. úrÂ
DILAINE MARTINS

§-í c^__-c
VEREADOR RODRIGO FRÀNCISCO

Secretario Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho

SALA DAS COMISSÕES
JACIARA(MT), T2 DE DEZEMBRO DE 20T7.

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-OoO - Jocioro-MT - Fone: (óól 34ól-7350
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

PARECER:

de

DE OLIVEIRA
Justiça e Redação

---.-'\..----'---= §.t f-§-
JÃNIO ATANASIO DE SOUZA
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PROJETO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI NO 39 DE 26 DE

SETEMBRO DE}OI7

"olspÕE SOBRE O SISTEMA UNICO DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

JACIARA.MT, EM CONFORMIDADE COM

LEI N' 8.742193 - LEI ORGÂNICA DA

ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICA

NACIONAL NN ASSISTÊNCIA SOCIAL

(PNAS-OO4), E NORMÂS OPERACIONAIS

nÁsrcns Do suAS (NoBsuAs-2012) E DÁ

ourRAs Pnovl»Êxctl,s".

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MAHAMMAD' no

uso de suas atribuições legais,

lei

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇOEs r »os OBJETMS

Art.l'Aassistênciasocial,direitodocidadãoedeverdoEstado'éPolíticade
Seguridade Social não contributiv4 que provê os mínimos sociais' realizada através de

um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade' para garantir o

atendimento às necessidades brisicas.

Art.2.APolíticadeAssistênciaSocialdoMrrnicipioJaciara-MT,definidanaLei
Municipal 1.14412008, tem por objetivos:

I - a 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 matemidade, à infância, à adolescência e à velhice;

b) o amparo as crianças e adolescentes carente;

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;

á) u nufitioçao e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua

integÍação à vida comunitií'ria;

II.-avigilânciasócioassistencial'quevisaaanalisarterritorialmenteacapacidade
protetiva da< famílias e nela a ocorrência de lulnerabilidades' de ameaças' de

vitimizações e danos;

Ill.adefesadedireitos,quevisaagarantiroplenoacessoaosdireitosnoconjuntodas
provisões sócio assistenciais;

iV- larti.ipuçao da população, por meio de organizações representativas' na formulação

das políticas e no controle de ações em todos os níveis;
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v- Primazia da responsabilidade do ente político na condução da política de Assistência
Social em cada esfera de govemo;

VI - Centralidade na família para concepção e implementação dos beneficios, serviços,
programas e projetos, tendo como base o território.
Panígrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de
forma integrada às políticas setoriais visando universalizar a proteção social e atender as

contingências sociais.

CAPITULO II
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS

Aú.3" A Política Pública de Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios:
I - universalidade: todos têm direito à proteção sócio assistencial, prestada 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
contrapartid4 observado o que dispõe o art. 35, da Lei Federal n" 10.741, de 1o de

outubro de 2003 - Estatuto do Idoso;

III - integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua completude, por meio
de conjunto articulado de serviços, progÉmas, projetos e beneficios sócio assistenciais;

IV - intersetorialidade: integração e aÍiculação da rede sócio assistencial com as demais
politicas e órgãos setoriais de defesa de direitos e Sistema de Justiça;
V - equidade: respeito as diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, politicas e

territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de lulnerabilidade e risco
pessoal e social.

VI - supremacia do atendimento as necessidades sociais sobre as exigências de

rentabilidade econômica;

VII - universalização dos direitos sociais, a fim de tomar o destinatário da ação

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;

VIII - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a beneficios e

serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitriLr:ia, vedando-se

qualquer comprovação vexatória de necessidade;

IX - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer

natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;
X - divulgação ampla dos beneficios, serviços, pÍogramas e projetos sócio assistenciais,

bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

sEÇÃo II
DÂS DIRETRIZES

Art. 40 A organização da Assistência Social no Municipio observará as seguintes
diretrizes:
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I - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social

em cada esfera de govemo;

II - descentralização político-administrativa e comando único em cada esfera de gestão;

III - cofinanciamento partilhado dos entes federados;

IV - matricialidade sócio familiar;

V - territorialização;

YI - 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 em todos os níveis'

CAPÍTULO [I
DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL _ SUAS

SEÇÃO I
DA GESTÃO

SEÇÃO II
DAORGAI\IZAÇÃO

Art.5oAgestãodasaçõesnaareadeassistênciasocialéorganizadasobaformade
sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência

social - suAS, conforme estabelece a Lei Federal n'8.742,de 07 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

"onr"-lho. 
de assistência social e pelas entidades e organizaçôes de assistência social

abrangida pela Lei Federal no 8.742, de 1993'

Art, 6" O Município de Jaciara - MT atuará de forma articulada com as esferas federal e

estadual,observadast§normasgeraisdoSUAs,cabendo-lhecoordenareexecutaros
serviços, programas, projetos, beneficios sócio assistenciais em seu âmbito'

Art. 7" O órgão gestor da política de assistência social no Município de Jaciara-MT é a

Secretaria Municipal de Assistência Social'

Art. g" o sistema Único de Assistência social no âmbito do Município de Jaciara-MT

organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:

1- proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da

assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social' por

meio de aquisições e do desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de

vínculos familiares e comunitiirios;
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II - proteção social especial: conjunto de serviços, programzrs e projetos que tem por

objetivo contribuir paÍa a reconstrução de vinculos familiares e comunitários, a defesa

de direito, 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 biísica compõe-se principalmente dos seguintes serviços

sócio assistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais,

sem prejuizo 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 Basica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e

Idosas;

IV - Serviço de Proteção Social Básica executado por Equipe Volante'

Paúgrafo único. o PAIF deve ser ofertado exclusivamente no centro de Referência de

Assistência Social-CRAS.

Art. l0 A proteção social especial ofertará principalmente os seguintes serviços sócio

assistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais, sem

prejuizo de outros que vierem a ser instituídos:

I - proteção social especial de média complexidade:

a) serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI;

b) Serviço Especializado de Abordagem Social;

c) serviço de Proteção social a Adolescentes em cumprimento de Medida sócio

educativa de Liberdade Assistida e de Prestação de serviços à comunidade;

d) serviço de Proteção social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas

Famílias;

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 Familia Acolhedora;

d)ServiçodeProteçãoemsituaçõesdeCalamidadesPúblicasedeEmergências.
Parágrafoúnico.oPAEFIdeveserofertadoexclusivamentenoCentrodeReferência
Especializado de Assistência Social - CREAS.

AÉ. ll As proteções sociais biisica e especial serão ofertadas pela rede sócio

assistencial, de forma integÍada, diretamente pelos entes públicos ou pelas entidades e

organizaçõesdeassistênciasocialvinculadasaoSUAs,respeitadasasespecificidades
de cada serviço, programa ou projeto sócio assistencial'

§1. Considera-se rede sócio assistencial o conjunto integrado da oferta de serviços,

irog.u,,,*, projetos e beneficios de assistência social mediante a articulação entre todas

as unidades do SUAS.

§2' A vinculação ao Suas é o recoúecimento pela União, em colaboração com

Muricípio, de que a entidade de assistência social integra a rede sócio assistencial.
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Art. 12 As proteções sociais, biásica e especial, serão ofertadas principalmente no

Centro de Referência de Assistência Social-CRAS e no Centro de Referência

Especializado de Assistência Social - GREAS, respectivamente, e pelas entidades de

assistência social.

§ l" o CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas

com maiores índices de lulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos

serviços sócio assistenciais no seu tenitório de abrangência e à prestação de serviços,

programas e projetos sócio assistenciais de proteção social brísica à famílias'

§ 2. O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou

regional, destinada à prestação de serviços a individuos e famílias que se encontram em

situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que

demandarn intervenções especializadas da proteção social especial'

§3. Os CRAS e o CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do suas,

que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e

ofertam os serviços, programas, projetos e beneficios da assistência social'

Art. 13 A implantação das unidades de CRAS e CREAS deve observar as diretrizes da:

I - territorialização - oferta capilar de serviços baseada na lógica da proximidade do

cotidiano de vida do cidadão e com o intuito de desenvolver seu caráter preventivo e

educativo nos territórios de maior lulnerabilidade e risco social;

II - universalização - a fim de que a proteção social básica seja prestada na totalidade

dos territórios do municíPio;

III - regionalização - prestação de serviços sócio assistenciais de proteção social

especial cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem rede regional e

desconcentrada de serviços no âmbito do Estado.

Art. 14 As unidades públicas estatais instituídas no âmbito do suAS integram a

estrutuÍa adminisüativa do Município de Jaciara - MT, quais sejam:

I - CRAS;

II - CREAS;

parágrafo único. As instalações das unidades públicas estatais devem seÍ compatíveis

"om 
ã. se*iços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes

específicos para recepção e atendimento reservado das familias e indivíduos'

asseguradas a acessibilidade às pessoas idosas e com defrciência'

Art. 15 As ofertas sócio assistenciais nas unidades públicas pressupõem a constituição

de equipe de referência na forma das Resoluções n'269, de 13 de dezembro de 2006; no

17, de 20 de juúo de 2011; e no 9, de 25 de abril de2014, do CNAS'

parágrafo único. o diagnóstico sócio territorial e os dados de vigilância sócio

assistencial são fundamentais para a definição da forma de oferta da proteção social

biisica e especial.
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Art. 16 São seguranças afiançadas pelo SUAS:
I ' acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização
da proteção social básica e especial, devendo as instalações fisicas e a ação profissional
conteÍ:

a) condições de recepção;

b) escuta profissional qualifi cada;

c) informação;

d) referência;

e) concessão de beneficios;

f) aquisições materiais e sociais;
g) abordagem em territórios de incidência de situações de risco;
h) ofeÍa de uma rede de serviços e de locais de permanência de individuos e famílias
sob curta, média e longa permanência.

II ' renda: operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão de
beneficios continuados, nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema
contributivo de proteção social, que apresentem lulnerabilidades decorrentes do ciclo
de vida e/ou incapacidade para a vida independente e para o trabalho;
III - convivio ou vivência familiar, comunitária e social: exige a oferta pública de rede
continuada de serviços que gaÍantam oportunidades e ação profissional para:
a) a construção, restauração e o fortalecimento de laços de peÍencimento, de natureza
geracional, intergeracional, familiar, de viziúança e interesses comuns e societiírios;
b) o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e
sociais de vida em sociedade.

IV - desenvolvimento de autonomia: exige ações profissionais e sociais para:
a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício da participação
social e cidadania;

b) a conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade human4
protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão, a família e a sociedade;
c) conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade, nos laços sociais, para
os cidadãos sob contingências e vicissitudes.
V - apoio e auxílio: quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em
bens materiais e em pecúnia, em caráter transitório, denominados de beneÍicios
eventuais paÉ as famílias, seus membros e indivíduos.

SEÇÁO III
DAS RESPONSABILIDADES

À.rt. fi - Compete ao Município de Jaciara-MT, por meio da Secretaria Municipal de
Assistência Social:
I - destinar recursos financeiros para custeio dos beneficios eventuais de que trata o art.
22, da Lei Federal n' 8742, de 1993, mediante critérios estabelecidos pelos conselhos
municipais de assistência Social;
II - efetuar o pagaÍnento do auxílio-natalidade e o auxílio-funeral;
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III - executar os pÍojetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com

organizações da sociedade civil;
fV - atender as ações sócio assistenciais de caráter de emergência;

v - prestar os serviços sócio assistenciais de que trata o art. 23, da Lei Federal no 8742,

de 7 de Dezembro de 1993, e a Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais;

VI - implantar:

a) a vigilância sócio assistencial no âmbito municipal, visando ao planejamento e à

oferta qualificada de serviços, bene{icios, programas e projetos sócio assistenciais;

b) sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação pala promover

o aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos serviços da rede sócio

assistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do SUAS e Plano de Assistência Social.

YII - regulamentar:

a) e coordenar a formulação e a implementação da Política Municipal de Assistência

social, em consonância com a Política Nacional de Assistência social e com a Política

Estadual de Assistência Social, observando as deliberações das conferências nacional,

estadual e municipal de assistência social e as deliberações de competência do Conselho

Municipal de Assistência Social;

b) os beneficios eventuais em consonância com as deliberações do Conselho Municipal

de Assistência Sociall

VIII - coÍinanciar:

a) o aprimoramento da gestão e dos serviços, programas e projetos de assistência social,

em âmbito local;

b) em conjunto com a esfera federal e estadual, a Politica Nacional de Educação

permanente, com base nos princípios da Norma operacional Basica de Recursos

Humanos do suAS - NOB-RTVSUAS, coordenando-a e executândo-a em seu âmbito.

IX - realizar:

a) o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito;

b) a gestão local do Beneficio de Prestação continuada - BPC, garantindo aos seus

beneficirírios e famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da rede sócio

assistencial;

c) em conjunto com o conselho de Assistência social, as conferências de assistência

social;

X - gerir:

a;deformaintegrada,osserviços,beneficioseproglamasdetransferênciaderendade
sua competência;

b) o Fundo Municipal de Assistência Social;

c) no âmbito municipal, o Cada§tro Único para Programas Sociais do Govemo Federal e

oProgramaBolsaFamílianostermosdo§l"doart'SodaLein'10'836,de2004;
XI - organizar:

a) a oferta de serviços de forma territorializada, em areas de maior vulnerabilidade e

risco, de acordo com o diagnóstico sócio territorial;

b) e monitorar a rede de serviços da proteção social basica e especial, articulando as

ofertas;
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c) e coordenar o SUAS em seu âmbito, observando as deliberações e pactuações de suas

respectivas instâncias, normatizando e regulando a política de assistência social em seu

âmbito em consonância com as norÍnas gerais da União.

XII - elaborar:

a) a proposta orçamentiíria da assistência social no Município, assegurando recursos do

tesouro municipal;

b) e submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social, anualmente, a proposta

orçamentaria dos Íecursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;

c) e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e irregularidades do

Município junto ao SUAS, aprovado pelo CMAS e pactuado na CIB;

d) e executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS, implementando o em âmbito

municipal;
e) executar a política de recursos humanos, de acordo com a NOB/RH - SUAS;

f) Plano Municipal de Assistência Social, a partir das responsabilidades e de seu

respectivo e estágio no aprimoramento da gestão do SUAS e na qualificação dos

serviços, conforme patamares e diretrizes pactuadas nas instâncias de pactuação e

negociação do SUAS;
g) e expedir os atos normativos necessários à gestão do FMAS, de acordo com as

diretrizes estabelecidas pelo conselho municipal de assistência social;

XIII - aprimorar os equipamentos e serviços sócio assistenciais, observando os

indicadores de monitoramento e avaliação pactuados;

XIV - alimentar e manter atualizado:

a) o Censo SUAS;

b) o Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social - SCNEAS de que

trata o inciso XI do art. 19 da Lei Federal n' 8.742, de 1993;

c) conjunto de aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência

Social - Rede SUAS;

XV - garantir:

a) a infraestrutura necessária ao funcionamento do respectivo conselho municipal de

assistência social, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com

despesas referentes a passagens, traslados e diririas de conselheiros repÍesentantes do

govemo e da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições;

b) que a elaboração da peça orçamentaria esteja de acordo com o Plano Plurianual, o

Plano de Assistência Social e dos compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento

do SUAS;

c) a integralidade da protegão sócio assistencial à população, primando pela qualificação

dos serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade de forma compartilhada entre a

União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

d) a capacitação paÍa gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e organizações,

usuários e conselheiros de assistência social, além de desenvolver, participar e apoiar a

realizaçáo 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 da oferta de serviços em conformidade com a
tipificação nacional;
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e) o comando único das ações do sUAS pelo órgão gestor da política de assistência
social, conforme preconiza a LOAS;
XVI - definir:
a) os fluxos de referência e contrarreferência do atendimento nos serviços sócio
assistenciais, com respeito as diversidades em todas as suas formas;
b) os indicadores necessários ao processo de acompanhamento, monitoramento e
avaliaçâo, observado a suas competências.

XVII - implementar:

â) os protocolos pactuados na CIT;
b) a gestão do trabalho e a educação permanente

XVIII - promover:

a) a integração da política municipal de assistência social com outros sistemas públicos
que fazem interface com o SUAS;
b) articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e Sistema de
Garantia de Direitos e Sistema de Justiça;

c) a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração da politica de
assistência social;

XIX - assumir as atribuições, no que lhe couber, no pÍocesso de municipalização dos
serviços de proteção social básica;

XX - participar dos mecanismos formais de cooperação inteÍgovernamental que
viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência regional, definindo as

competências na gestão e no cofinanciamento, a serem pactuadas na CIB;
XXI - prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e federal da
gestão municipal;
XXII - zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e
pelos estados ao Município, inclusive no que tange a prestação de contas;
XXIII - assessorar as entidades de assistência social visando à adequação dos seus
serviços, programas, projetos e beneficios sócio assistenciais às normas do SUAS,
viabilizando estratégias e mecanismos de organização para aferir o pertencimento à rede
sócio assistencial, em âmbito local, de serviços, progÍamas, projetos e beneficios sócio
assistenciais ofertados pelas entidades de assistência social de acordo com as

normativas federais.

XXIV - acompanhar a execução de parcerias firmadas entre os municípios e as

entidades de assistência social e promover a avaliação das prestações de contas;
XXV - normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços, programas,
projetos e beneficios de assistência social ofertados pelas entidades vinculadas ao SUAS,
conforme §3'do art. 6o B da Lei Federal n' 8.742, de 1993, e sua regulamentação em
âmbito federal.

XXVI- aferir os padrões de qualidade de atendimento, a paÍir dos indicadores de
acompaúamento definidos pelo respectivo conselho municipal de assistência social
para a qualificação dos serviços e beneficios em consonância com as normas gerais;
XXVII - encamiúar para apreciação do conselho municipal de assistência social os
relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução fisico-financeira a título de
prestação de contas;
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XXVIII - compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS;
xXIx - estimular a mobilização e organização dos usuiírios e trabalhadores do suAS
para a participação nas instâncias de controle social da política de assistência social;
XXX - instituir o planejarnento contínuo e participativo no âmbito da política de
assistência social;

xxXI - dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à assistência
social;

xxxrl - criar ouvidoria do suAS, preferencialmente com profissionais do quadro
efetivo;

sEÇÃory
DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 18 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 Município de Jaciara - MT.
§1" A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social dar-se a cada 4 (quatÍo)
anos, coincidindo com a elaboração do plano plurianual e contemplará:
I - diagnóstico sócio territorial;
II - objetivos gerais e específicos;
III - diretrizes e prioridades deliberadas;
IV - ações estratégicas para sua implementação;
V - metas estabelecidas;

VI - resultados e impactos esperados;
VII - recursos materiais, humanos e financeiros disponiveis e necessiírios;
VIII ' mecanismos e fontes de financiamento; indicadores de monitoramento e
avaliação; e tempo de execução.

§2" o Plano Municipal de Assistência social além do estabelecido no parágrafo anterior
deverá observar:

I - as deliberações das conferências de assistência social;
II - metas nacionais e estaduais pactuadas que expressam o compromisso para o
aprimoramento do SUAS;
III - ações articuladas e inter setoriais.

CAPÍTULO IV

SUAS

sEÇÃo r
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 19 Fica instituído o conselho Municipal de Assistência social - GMAS do
Municipio de Jaciara-MT, criado em 11 de dezembro de 1995 através da Lei Municipal
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n'631, órgão superior de deliberação colegiada, de caráter permanente e composição
paritaria entre govemo e sociedade civil, vinculado à Secrekria Municipal de

Assistêícia Social cujos membros, nomeados pelo Prefeito, têm mândato de 2 (dois)

anos, permitida única recondução por igual período.

§ 1" O CMAS é composto por 12 membros e seus respectivos suplentes indicados de

acordo com os critérios seguintes:

I - 06 (seis) representantes govemamentais;

II - 06 (seis) repÍesentantes da sociedade civil, dentre repÍesentantes dos usuiirios ou de

organizações de usuiirios, das entidades e organizações de assistência social e dos

trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério
Público.

§2" 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, observada a

altemância entre representantes da sociedade civil e govemo.

§ 3' CMAS contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada

em ato do Poder Executivo.

Art, 20 O CMAS reunir-se-á ordinariamente uma vez ao mês e, extraordinariamente,

sempre que necessiírio cujas reuniões devem ser abertas ao público, com pauta e datas

previamente dilulgadas, e funcionará de acordo com o Regimento Intemo.

Parágrafo único. O Regimento Interno definirá, também, o quórum mínimo para o

caráter deliberativo das reuniões do Plenrírio, paÍa as questões de suplência e perda de

mandato por faltas.

Art.21 A participação dos conselheiros no CMAS é de interesse público e relevante

valor social e não será remunerada.

Art.22 O controle social do SUAS no Município efetiva-se por intermédio do Conselho

Municipal de Assistência Social-CMAS e das Conferências Municipais de Assistência

Social, além de outros fóruns de discussão da sociedade civil.

Art. 23 Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:

I - elaborar, aprovar e publicar seu regimento intemo;

II - convocar as Conferências Municipais de Assistência Social e acompaúar a

execução de suas deliberações;

III - aprovar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com as

diretrizes das conferências de assistência social;

IV - apreciar e aprovar a proposta orçamentiíria, em consonância com as diretrizes das

conferências municipais e da Política Municipal de Assistência Social;

V - aprovar o Plaao Municipal de Assistência Social, apresentado pelo órgão gestor da

assistência social;

VI - aprovar o plano de capacitação, elaborado pelo órgão gestor;

VII - acompaúar o cumprimento das metas nacionais, estaduais e municipais do Pacto

de Aprimoramento da Gestão do SUAS;
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YIII - acompaúar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa Bolsa Família-PBF;

IX - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada

no campo da assistência social de âmbito local;

X - apreciar e aprovar informações da Secretaria Municipal de Assistência Social

inseridas nos sistemas nacionais e estaduais de informação referentes ao planejamento

do uso dos recursos de cofinanciamento e a prestação de contas;

XI - apreciar os dados e informações inseridas pela Secretaria Municipal de Assistência

Social, unidades públicas e privadas da assistência social, nos sistemas nacionais e

estaduais de coleta de dados e informações sobre o sistema municipal de assistência

social;

XII - alimentar os sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre

os Conselhos Municipais de Assistência Social;

XIII - zelar pela efetivação do SUAS no Município;

XIV - zelar pela efetivação da participação da população na formulação da política e no

controle da implementação;

XV - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS em seu

âmbito de competência;

XVI - estabelecer critérios e prazos para concessão dos beneficios eventuais;

XVII - apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser

encamiúada pela Secretaria Municipal de Assistência Social em consonância com a

Política Municipal de Assistência Social;

XVIII - acompaúar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os gaúos

sociais e o e o desempeúo dos serviços, progrÍrmas, projetos e beneficios sócio

assistenciais do SUAS;

XIX - planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos IGD-PBF e IGD-SUAS

destinados à atividades de apoio técnico e operacional ao CMAS;

XX - participar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e

da Lei Orçamenlíria Anual no que se refere à assistência social, bem como do

planejarnento e da aplicação dos recursos destinados às ações de assistência social, tanto

dos recursos própdos quanto dos oriundos do Estado e da União, alocados FMAS;

XXI - aprovar o aceite da expansão dos serviços, programr§ e projetos sócio-

assistenciais, objetos de cofinanciamento;

XXII - orientar e fi scalizar o FMAS;

XXIII- diwlgar, no Diário Oficial Municipal, ou em outro meio de comunicação, todas

as suas decisões na forma de Resoluções, bem como as deliberações acerca da execução

orçamentária e financeira do FMAS e os respectivos pareceres emitidos.

XXIV - receber, apurar e dar o devido prosseguimento a denúnciasl

XXV - deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS no âmbito

do municipio;
XXVI - estabelecer articulação permanente com os demais conselhos de políticas

públicas setoriais e conselhos de direitos.

XXVII - realizar a inscrição das entidades e orgarrtzzçáo de assistência social;

XXVII - notificar frurdamentadamente a entidade ou organização de assistência social

no caso de indeferimento do requerimento de inscrição;
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XXIX - fiscalizar as entidades e organizações de assistência social;

XXX - emitir resolução quanto as suas deliberações;

X)O - registrar em ata as reuniões;

xx](Il - instituir comissões e convidar especialistas sempre que se fizerem necessários.

XXXIII - zelar pela boa e regular execução dos recursos repassados pelo FMAS

executados direta ou indiretamente, inclusive no que tange à prestação de contas;

XXXIV - avaliar e elaborar parecer sobre a prestação de contas dos recursos repassados

ao Município.

Art.24 O CMAS deverá planejar suas ações de forma a garantiÍ a consecução das suas

atribuições e o exercício do controle social, primando pela efetividad6ã'Iíansparência

das suas atividades.

§1. O planejamento das ações do conselho deve orientar a construção do orçamento da

gestão da assistência social para o apoio financeiro e técnico às funções do Conselho.

§2. O CMAS utilizará de ferramenta informatizada para o planejamento das atividades

do conselho, contendo as atividades, metas, cÍonoglama de execução e prazos a fim de

possibilitar a publicidade.

sEÇÃo II

DA CONTERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 25 As Conferências Municipais de Assistência social são instâncias periódicas de

debate, de formulação e de avaliação da política pública de assistência social e definição

de diretrizes para o aprimoramento do SUAS, com a participação de representantes do

govemo e da sociedade civil.

Art. 26 As conferências municipais devem observar as seguintes diretrizes:

I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando objetivos,

prazos, responsáveis, fonte de recursos e comissão organizadora;

II - garantia da diversidade dos sujeitos participantes;

III - estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação dos delegados

govemamentais e para a escolha dos delegados da sociedade civil;

IV - publicidade de seus resultados;

V - determinação do modelo de acompaúamento de suas deliberações; e

VI - articulação com a conferência estadual e nacional de assistência social'

Art.27 A Conferência Municipal de Assistência social será convocada ordinariamente

a cada quatro anos pelo conselho Municipal de Assistência social e

extÍaordinariamente, a cada 02 (dois) anos, conforme deliberação da maioria dos

membros dos respectivos conselhos.

SEÇÃOIII
PARTICIPAÇÁO DOS USUÁRIOS

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)
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Art. 29 O estimulo à participação dos usuarios pode se dar a partir de articulação com

movimentos sociais e populares e ainda a organização de diversos espaços tais como:

fórum de debate, comissão de bairro, coletivo de usuiirios junto aos serviços, programas,

projetos e beneficios sócio assistenciais.

SEÇAO IV
DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS INSTÂNCIAS DE

NEGOCIAÇÃO E PACTUAÇÃO DO SUAS.

Art. 30 O Município é representado nas Comissões lnteÍgestores Bipartite - CIB e

Tripartite - CIT, instâncias de negociação e pactuação dos aspectos operacionais de

gestão e organização do SUAS, respectivamente, em âmbito estadual e nacional, pelo

Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS e pelo

Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS.

§1" O CONGEMAS E COEGEMAS constituem entidades sem fins lucrativos que

representam as secretarias municipais de assistência social, declarados de utilidade

pública e de relevante função social, onerando o município quanto a sua associação a

fim de garantir os direitos e deveres de associado.

§2' O COEGEMAS poderá assumir outras denominações a depender das

especifi cidades regionais.

CAPITULO V

DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS, DOS PROGRAMAS DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS PROJETOS DE ENFRENTAMENTO DA
POBREZA.

SEÇÁO I

DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art. 31 Beneficios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos

indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de lulnerabilidade

temporária e calamidade públic4 na forma prevista na Lei federal no 8'742, de 1993 e

conforme regulamenta a Lei Municipal n'1.59312014, de 28 de maio de20l4'
Parágrafo único. Não se incluem na modalidade de beneficios eventuais da assistência

social as provisões relativas a progmmas, projetos, serviços e beneÍicios vinculados ao

campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da segurança

alimentar e das demais políticas públicas setoriais.
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Art. 32 Os beneficios eventuais integram organicamente as garantiâs do SUAS,

devendo sua prestação observar:

I - não subordinação a contribuições prévias e vinculação a quaisquer contrapartidas;

II - desvinculação de comprovações complexas e vexatórias, que estigmatizam os

beneficirá.rios;

III - garantia de qualidade e prontidão na concessão dos beneficios;

lV - garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos

beneficios eventuais;

V - ampla dirulgação dos critérios para a sua concessão;

YI - integração da oferta com os serviços sócio assistenciais.

Art.33 Os beneficios eventuais podem ser prestados na forma de pecúni4 bens de

consuno ou prestaçâo de serviços.

Art. 34 O público alvo para acesso aos beneficios eventuais deverá ser identificado pelo

Município a partir de estudos da realidade social e diagnóstico elaborado com uso de

informações disponibilizadas pela Vigilância Sócio assistencial, com vistas a orientar o

planejamento da oferta.

SEÇÁO II
DA PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Art, 35 Os beneficios eventuais devem ser prestados em virtude de nascimento, morte,

vulnerabilidade temponíria e calamidade pública, observadas as contingências de riscos,

perdas e danos a que estilo sujeitos os indivíduos e famílias.

Parágrafo único. Os critérios e pÍÍrzos para prestação dos beneficios eventuais devem

ser estabelecidos por meio de Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social,

conforme prevê o art. 22, §l', da Lei Federal n" 8.742, de 1993.

Art.36 O Beneficio prestado em virtude de nascimento deverá ser concedido:

I - à genitora que comprove residir no Município;

II - à família do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o beneficio ou

teúa falecido;
III - à genitora ou família que esteja em trânsito no município e seja potencial usuriria

da assistência social;

IV - à genitora atendida ou acolhida em unidade de referência do SUAS.

Parágrafo único. O beneficio eventual por situação de nascimento podeú ser

concedido nas formas de pecúnia ou bens de consumo, ou em ambas as formas,

conforme a necessidade do requerente e disponibilidade da administração pública.

Art. 37 O beneficio prestado em virhrde de moÍe deverá ser concedido com o objetivo

de reduzir rulnerabilidades provocadas por morte de membro da família e tem por
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objetivo atender as necessidades urgentes da família para enfrentar wlnerabilidades

advindas da morte de um de seus provedores ou membros.

Parágrafo único. O beneficio eventual por morte poderá ser concedido conforme a

necessidade do requerente e o que indicar o trabalho social com a família.

Art. 39 A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento e riscos,

perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:

I - riscos: ameaça de sérios padecimentos;

II - perdas: privação de bens e de segurança material;

III - danos: agravos sociais e ofensa.

Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de:

I - ausência de documentação;

II - necessidade de mobilidade intraurbana para garantia de acesso aos sewiços e

beneficios sócio assistenciais;

III - necessidade de passagem pam outra unidade da Federação, com vistas a garantir a

convivência familiar e comunitii.ria;

IV - oconência de violência fisic4 psicológica ou exploração sexual no âmbito familiar

ou ofensa à integridade Íisica do indivíduo;

V - perda circunstancial ocasionada pela ruptuÍa de vínculos familiares e comunitarios;

VI - processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas, com deÍiciência

ou em situação de rua; crianças, adolescentes, mulheres em situação de violência e

famílias que se encontram em cumprimento de medida protetiva;

VII - ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de meios

próprios da família para prover as necessidades alimentares de seus membros;

Art. 40 Os beneficios eventuais prestados em virtude de desastre ou calamidade pública

constituem-se provisão suplementar e provisória de assistência social para garantir

meios necessiirios à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de

assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.
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Art. 38 O beneficio prestado em virtude de rulnerabilidade temporiíria será destinado à

família ou ao indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e danos,

decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços sócio

assistenciais, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a hserção

comunitaria.

Parágrafo único. O beneficio será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo,

em caráter temporário, sendo o seu valor e duração definidos de acordo com o grau de

complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos,

identificados nos processos de atendimento dos serviços.

Art. 4l As situações de calamidade pública e desas[e caracterizam-se por eventos

anormais, decorrentes de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, secas,

inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, os quais causem sérios danos à
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comunidade afetad4 inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes, e outras

situações imprevistas ou decorrentes de caso fortuito.

Parágrafo único. O beneficio será concedido na forma de pecúnia ou bens de consumo,

em caráter provisório e suplementar, sendo seu valor fixado de acordo com o gtau de

complexidade do atendimento de lr.rlnerabilidade e risco pessoal das famílias e

individuos afetados.

SEÇÃOIII

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS
EVENTUAIS

Art. 43 As despesas decorrentes da execução dos beneficios eventuais serão providas

por meio de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social.

Parágrafo único. As despesas com Beneficios Eventuais devem ser previstas

anualmente na Lei Orçamentriria Anual do Município - LOA.

SEÇÁO IV

DOS SERVrÇOS

Art. 44 Serviços sócio assistenciais são atividades continuadas que visem à melhoria de

vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades basicas, observem os

objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei no Federal 8742, de 1993' e na

Tipificação Nacional dos Serviços Sócio assistenciais.

sEÇÃo v
DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 45 Os programas de assistência social compreendem ações integadas e

complementares com objetivos, tempo e area de abrangência definidos para qualificar,

incentivar e melhorar os beneficios e os serviços assistenciais.

§ 1" Os progÍamas serão definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social,

obedecidos aos objetivos e princípios que Íegem Lei Federal Íf 8742, de 1993, com

prioridade para a inserção profissional e social.

§ 2o Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão

devidamente articulados com o beneficio de prestação continuada estabelecido no art.

20 da Lei Federal n' 8742, de 1993.
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Art. 42 Ato normativo editado pelo Poder Executivo Municipal disporá sobre os

procedimentos e fluxos de oferta na prestação dos beneficios eventuais.
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Art. 46 Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de

investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e

tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão

para melhoria das condições gerais de subsistência elevação do padrão da qualidade de

vid4 a preservação do meio-ambiente e sua organização social.

sEÇÃo vII
DA RELAÇÃO COM AS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÉ. 47 São entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos

que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos

beneficiários abrangidos pela Lei Federal no 8.742, de 1993, bem como as que atuam na

defesa e garantia de direitos.

Art. 48 As entidades de assistência social e os serviços, progmmas, projetos e

beneficios sócio assistenciais deverão ser inscritos no Conselho Municipal de

Assistência Social para que obteúa a aulorizaçáo de funcionamento no ârnbito da

Política Nacional de Assistência Social, observado os parâmetros nacionais de inscrição

definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.

Art. 49 Constituem critérios para a inscrição das entidades ou organizações de

Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e beneficios sócio

assistenciais:

I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;

II - assegurar que os serviços, programas, projetos e beneficios sócios assistenciais

sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuiários;

III - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e

benefi cios sócios assistenciais;

IV - garantir a existência de processos paÍicipativos dos usuários na busca do

cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, pÍogramas, prcjetos e

benefi cios sócio assistenciais.

Art. 50 As entidades ou 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 integÍalmente no território

nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

III - elaborar plano de ação anual;

IV - ter expresso em seu relatório de atividades:

a) finalidades estatutifu ias;
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SEÇÃO VI
PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA
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b) objetivos;
c) origem dos recursos;

d) infraestrutua;
e) identificação de cada serviço, program4 projeto e beneficios sócios assistenciais

executados.

Parágrafo único. Os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de analise:

I - análise documental;

II - visita técnica, quando necessiíria, para subsidiar a análise do processo;

III - elaboração do parecer da Comissão;

IV - pauta" discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenríria;

V - publicação da decisão pleniária;

VI - emissão do comprovantel

VII - notificação à entidade ou organização de Assistência Social por oficio.

CAPiTULO vI
DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

SEÇÁO I
DO T'UNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 5l O financiamento da Política Municipal de Assistência Social é previsto e

executado através dos instrumentos de planejamento oÍçaÍnentário municipal, que se

desdobram no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentrírias e na Lei

Orçamentríria 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, prestação, aprimoramento e viabilização dos

serviços, progamas, projetos e beneficios sócio assistenciais.

Art. 52 Caberá ao órgão gestor da assistência social responsável pela utilização dos

recuÍsos do respectivo Fundo Municipal de Assistência Social o controle e o

acompanhamento dos serviços, progamas, projetos e beneffcios sócio assistenciais, por

meio dos respectivos órgãos de conüole, independentemente de ações do órgão

repassador dos recursos.

Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à

aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de assistência social, para fins de análise e

acompaúamento de sua boa e regular utilização.

Art. 53 Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, fundo público de

gestâo orçamentária, financeira e contábil, com objetivo de proporcionar recursos para

coÍinanciar a gestão, serviços, progÍamas, projetos e beneficios sócio assistenciais.

AÉ.54 Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS:
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I - recursos provenientes da transferência dos fundos Nacional e Estadual de
Assistência Social;
II - dotações orçamentiirias do Município e recurcos adicionais que a Lei estabelecer no
transcorrer de cada exercício;
III - doações, auxílios, contribuições, subvenções de organizações intemacionais e
nacionais, Govemamentais e não Govemamentais;
IV - receitas de aplicações financeiras de recursos
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 - produtos de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
VII - doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
VIII - outras receitas que veúam a ser legalmente instituidas.

§1'A dotação orçamentiíria prevista para o órgão executor da Administração pública
Municipal, responsável pela Assistência social, será automaticamente transferida para a
conta do Fundo Municipal de Assistência social, üio logo sejam realizadas as receitas
conespondentes.

§2o os recursos que compõem o Fundo, serão depositados em instituições financeiras
oficiais, em conta especial sobre a denominação - Fundo Muricipal de Assistência
Social - FMAS.

§3o As contas recebedoras dos recursos do cofinanciamento federal das ações sócio
assistenciais serão abertas pelo Fundo Nacional de Assistência Social.

§4". O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMASintegrará o
orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 55 Os recursos do F,ndo Municipal de Assistência Social _ FMAS, serão
aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência social ou por órgão conveniado;
II - em parcerias entre poder público e entidades de assistência social para a execução
de servigos, programÍs e projetos sócio assistencial específicos;
III - aquisiçâo de material peÍmanente e de consumo e de outros insumos necessiirios
ao desenvolvimento das ações sócio assistenciais;
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 da" ações de Assistência Social;
vI - pagamento dos beneficios 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 referência, responsáveis
pela organização e oferta daquelas ações, conforme percentual apresentado pelo
Ministério do Desenvolvimento social e combate à Fome e aprovado pelo conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS.
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Aú. 56 O repasse de recursos para as entidades e organizações de Assistência Social,

devidamente inscritas no CMAS, sera efetivado por intermédio do FMAS, de acordo

com critérios estâbelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, observando

o disposto nesta Lei.

Art. 59 A Junta Administrativa será composta por um representante do Conselho

Municipal de Assistência Social - CMAS, mais dois servidores desigaados pelo

Município para exercerem esta função.

Art. 60 São atribuições da Junta Administrativa:

a) registrar os recuÍsos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos em

beneficio da Assistência Social pelo Estado ou pela União e Organizações

Intemacionais;

b) registrar os recursos captados pelo Município através de convênios ou por doação ao

Fundo Municipal de Assistência Social;

c) manter o controle estrutural das aplicações financeiras, nos termos das Resoluções do

Conselho Municipal de Assistência Social;

d) executar o cronograma de deliberações de recursos específicos, segundo as

Resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social;

e) trimestralmente, apresentar em reunião do Conselho Municipal de Assistência Social

o registro dos recursos captados pelo Fundo Municipal de Assistência Social, bem como

sua destinação;

f) anualmente elaborar o Plano de Aplicação da Assistência Social em conformidade

com o Plano de Ação do Conselho Municipal de Assistência Social;

g) apresentar os planos de aplicação e a prestação de contas ao Município;

h) anualmente, apresentaÍ à população os planos de aplicação e prestação de contas,

mediante publicação.
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Art. 57 Os relatórios de execução orçamentiíria e financeira do Fundo Municipal de

Assistência Social serão submetidos à apreciação do CMAS, trimestralmente, de forma

sintélica e, anualmente, de forma analítica.

SEÇÁO II
DA GESTÃO DO FT]NDO

Art. 58 O Fundo Municipal de Assistência Social, será administrado por uma Junta

Administrativa conforme aLei 63111995 de criação do Fundo.

Parágrafo Único. A Junta Administrativa fica obrigada a executar as deliberações do

Conselho Municipal de Assistência Social, bem como limitados à autorização deste para

liberação de recursos para programas de atendimento a Assistência Social.
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AÉ. 6l Sempre que o Conselho Municipal de Assistência Social solicitar a Junta

Administrativa deverá prestar contas de suas atividades.

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em

contrario.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2017 .

VANDE IRA
READORA R

Ruo Jurucê, 'l3Ol - Centro - 78820-000 - Jocioro-MI - Fone: (óól 34ól -7350

E-moil: contoto@comoroiocioro.mt.govbr - wwwcomorojocioro mt.govbr

a1


