ESTADO DÉ GOIÁS
IUUNICIPIO DE PALESTINA DE GOIÁS

CENTRO ADMINISTRÂTIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Ler Municipâl n" 050/94, 22104/1994

LEI N'56612018, de í9 de dezembro de 20í8.

.REVOGA A LEI N. 07,U1995, AUE DISPóE

A

SOBRÉ

CRIACÃO

DO

CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA
FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Municipio de Palestina de Goiás, Estedo de Goiás, no uso
de suas atribuiçôes legais que lhe confeÍem as Constúuiçóes da República e do Estado
de Goiás, bem-assimã Lei Orgânica do Municipro' faz saber que a câmara Municipal
dE PAIESIINA dE GOiáS, APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A PRESENTE
LEI:

CAP|TULO

-

I

DOS OBJETIVOS

Art. 1o - Fica criado o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, óÍgáo
deliberaÉo colegiada, paritário, de caráter permanente e de. âmbito municipal'
vinculadô a Scretaria Municrpal de Assistência Social, rêsponsável pela coordenaÉo
da Politica Municipal de Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Prefeito,
têm mandato de 2(dois) anos, peÍmitida uma única recondução por igual período'
do Legislativo Municipal, as principâis
atriburções do Conselho Municipal de Assistência Social sâo

Art

20 - Respeitadas as competências exclusivas

l-

AprovaÍ, acompanhar, avaliar e fiscalizar a execuÉo e o funcionamento da
Politica Munlcipal de Assistência Social, elaboÍada em consonância com a
Política Estaduale Nacional da Assistência Social, na perspectiva do SUAS
Sistema Único de Assistência Social e com a diretÍizes estabelecidas pelas
Conferências de Assistência Social.
Apreciar e aprovar, acompanhar, evaliar e fiscalizar o Plano Municipal de
Assistência Social, suas adequações e acompanhar a sua execuçáo
ApÍovar o plano de aplicaÉo do Fundo Municipal de Assistência Social e
acompanhar a execuÉo orçamentáÍia e financeira anual dos recursos'
Zelat pela implementaçâo e pela efetivaÉo do SUAS, buscando suas
especiÍlcidâdes no âmblto das três esferas de governo e efetiva participação
dos segmentos de representaÉo no Conselho

-
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CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Municipal n" 050/94, 220411994

Normatizar as aÇóes e regular a prestaÉo de serviços de natureza pública e
privada no campo da Assistência Social, exeÍcendo essas funções num
relacionamento ativo e dinâmico com os órgãos gestores, resguardando-se
as respeclivas competências.
Apreciar e aprovaÍ, acompanhar, avaliar e Íscalizar a proposta orçâmentária
dos recursos da assistência sociâl a seÍ encaminhada ao Poder Legislativo,
em consonância com as direlrizes das conferências nacional, estadual e
municipal e destinados a todas as açoes de Assistência Social, tanto os
recursos própflos quanto os oriundos da esfeÍa de goveno estadual e ou
federal, alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, e articular junto
ao Poder Legislativo para manter ou ampliar a proposta aprovada plo

v

-

vllltx

mnselho.
Receber, analisar e maníestar-se (em sistema informatizado disponibilzado
pelo MDS) sobre a aprovação, inlgral ou parcial, ou rejeição da prestaÉo de
contas anual da aplicação dos recursos transferidos pelo FNAS a título de
apoio financeiro ao âprimoramento da gestão descentralizada do SUAS' isto
é, os recursos do IGDSUAS.
ApÍeciar e aprovar a execuçáo orçamentária e financeira do Fundo Municipal
de Assistência Social a ser apresentada regulaÍmente pelo geslor do Fundo'
Acompanhar, avaliar e fiscálizar a gestão dos recursos financeiros e dos
recursos humanos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos
pÍoietos
benefícios, rendas, serviços sócioassistenciais, programas
aprovados na Politrca de Assistência Social Nacional, Estadual e Municipal e
a gestão integrada de serviços e beneficios sócioassistenciais'
Aprovar o plano integrado de capitaÉo de recursos humanos para a área de
Assistência Social. de acordo com as Normas Operacionais Básicas do
SUAS(NOB-SUAS) e de Recursos Humanos(NOB-RH/SUAS)'
Acompanhar os pÍocessos de pactuaçáo da Comissáo lntergestora Tripartite
- CIT e Comissáo lntergestoresBipaÍtite - ClB.
AcompânhaÍ os indicadores pactuados nacionamente como o IDGCRAS e

e

X-

xlxlt-

IGDM.

xlll-

lnscrever e Íscalizar as entidâdes e organizações de Assistência Social de
ámbito municipal, bem como serviços, programas' proietos e benefícios
socioassistenciais, independentemente do Íecebimento ou não de recursos

públicos

e

propor

ao

Conselho Nacional

de

Assistência Social o

cancelamento de inscriÉo das mesmas que incorÍerem em descumprimento
dos princípios previstos no aÍt. 4o da LOAS e em irregularidades na aplicáÉo
de recursos, e do cumpÍimento do que estabelece a ResoluÉo CNAS n" 14'
de 2014

\J

Praca Crvrc!,

n'01

-

SetoÍ Juslnràno PaesÚna de Gorás (GO) CEP 7584!OOO CNPJ'24 858102,0001{o
otetDalestrrrdeooras@oma I @T

C

ESTADO DE GOIÁS
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CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Municrpâl n" 05,0/94, 220411994

xtv- A instância recursal das decisóes dos Conselhos Municipal de Assistência
Social é o correspondente Conselho Estadual e o pÍazo para que as

entidades apÍsentem recurso é de 30 (tinta) dias, contados a partir do dia
seguinte ao da ciência formal da decisão.
Regular a prstaçáo de serviços de natureza pÚblica e privada no campo da
assistência social, no âmbito do municipio, considerando as normas gerais
do CNAS, as dirêtrizes da politic€ estadual de assistência social, as
proposiçÔes da confeíência municipal de assistênca social e os padrôes de
qualidade para a prestaçáo dos serviços.
AcompanhaÍ e fazer o contÍole sociai quanto ao alcance dos resultados dos
pactos estabelecidos com a rede prestadora de serviços da Assistêncla
Social (pública e privada), para a pÍoteçáo social básica e a proteÉo social
especial e no que se refere ao orçamento e prestaÉo de contas, o papel vai
além de apÍova-lo, deve seÍ objêto de discussão para sua constÍução
democrática e participativa.

XV-

XVI-

xvI- DefiniÍ os programas de assistência social (açóes integradas

e
complementares com objelivos, tempo e área de abrangência deÍinidos para
qulificaÍ, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais'
obedecento aos objetivos e principios estabelecidos na Lei 8 742, de í993,

com prioridade para a inserçáo proÍlssionale social).

xv

r-

Definir os critéÍios e prazos para concessão dos benefícios eventuaus
(provisóes suplementares e provisórias) que integrâm orgenizamente as
garantias e são prestadas aos cidadãos e às familias em virtude de
nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporáÍia e de calamidade
pública.
Apreciar e aprovar a proposta orçamentária dos Íecrusos destinados a todas
as âções de assistêncie sociâ|, tanto os recursos próprios do municipio
quanto os oriundos de outras esferas de governo, alocados no respectivo
Fundo Municipal de Assistência Social, em consonância com as dirtrizes das
confeÍências nacionâis, estaduais e municipais e a legislaÉo pertinente'
ApreciaÍ o relatório Anual de atividades e de execuÉo funanceira dos

xrx-

xx-

recursos do MFAS no mínimo trimestralmente, respeitendo a destinaÉo
minima d 3% dos lGDs destinados ao aprimoramento do Conselho de

Assistência Social.

publicaÍ seu Reglmento lnleÍno, o conjunto de normas
administrativas definidas pelo Conselho, com o objetivo de orientar o seu

xxt- Elborar

e

funcionemento.

xx

-

Aprovar criténos de partilha de recursos' respeitando

os

parâmetros

edolados na LOAS e expltcitar os indicadores de acompan hamento
XXlll- Aprovar o pleito de habilitaçao do município
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CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Muniopel no 050/94. 220411 994

XXIV- Aprovar a DeclâraÉo do gestoÍ municipal comprovando a eslrutura pâra
recepçáo, identiíc€çáo, encaminhamento, orientaçáo e acompanhamento do
Beneficio de PÍestaÉo Continuada (BPC) e Benefícios Eventuais.
XXV- Frscalizer e acompanhar o Beneficio de Prestaçâo Continuada BPC e o
Programa Bolsa Familia - PBF.
XXVI- Exercer o controle social da gestáo do trabalho no âmbito do SUAS,
conforme prescrito na NOBRH/SUAS/2012.
Íuncionamento da sistemátic€ de
XXVII-Emitir declaraçáo comprovando
monitoramento e avaliaçáo de proteÉo social básica e proteção social
especial.
XXVIII- Emitir declaração comprovando a existência de estrutura e de técnico de
nivel superior responsável pela Secretaria Executiva, do Conselho Municipal
de Assistência Social.
)«lx- Analisar e emilir parecer conclusivo acerca da regularidade da aplicaçáo dos
recursos financeiÍos no âmbito da Assistência Social
XXX- Apreciar, aprovaÍ e acompanhar o Plano de Açáo e o Demonstrativo Sintético
Físico-Financeiro anual a ser apÍesentado pelo órgão gestor no sistema

-

o

SUASAA/EB.

e

o

eo

Oemonstrativo Anual Fisico
Financeiro da Execuçáo da Receite e da Despesa
XXXII- Convocar, num processo aíiculado com a Conferêncra Estadual e Nacional,
a Conferência l\4unicipal de Assistência Social, bem como aprovar as normas
de funcionamento da mesmâ e contitui a comissão organizadora e o
respectivo Regimento lnterno.
)(XXlll- Deliberar as propostas aprovadas pela Conferência Municipal de
Assistência Social e encaminhar às instâncias competentes e monitorar sêus

Xxxl- Apreciar

aprovar

Plano de Açáo

desdobramentos.
)«XlV- Aprovar os instrumentos de lnformaÉo e Monitoramento instituídos pelos
governos estadual e federal.
XXXV- Propor aÇôes quê favorecem a intrface e superem a sobreposiçáo de
programas, projetos. beneÍictos e serviços.
XXXVI- Articular junto ao órgão gestor a regulaÉo de padróes de qualidade de
atendimento, bem como o estâbeleomento de critéÍios para os repasses e
recursos Íinanceiros do FMAS.
XXXVII- Divulgar e promover a defesa dos direitos sócioassistenciais'
)«Xvlll- Exercer a orientação e o controle do Fundo Municipal de Assistência
Social.
XXXIX- Monitorar, fiscalizar, realizando visitas técnicas, evaliendo e mensurândo
alcances sociais e aqursiçõês pelos usuários dos Serviços da Proteçáo
Social Básicâ e ProtêÉo Social Especial, realizados pelos Equipamentos da

\l

PÍaç€

cív@

n" O1

-

_00
Setoí Ju§lnE no Pal6lrna de GoÉs (GO) CEP: 75 81sooo CNPJ] 24'850 1 02/0001
prelúelêsl oadeooies@omail côm

ESÍADO DE GOIÁS
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CENTRO ADMINISTRATIVO MAMÉDIO JOSÉ SILVÉRIO
Lei Municipâl n" 050194, 22r'04l1994

Íede socioassrstencral municipal (executada pela rede públicoa e pela Íede
privada) zelando pela qualidade da prestaÇáo de serviços.
Estimular e propoÍ a intersetorielidade e a transversalidade das politicas

XL-

públicas.

xLt-

Contribuir

na aplicação do Marco Regulatório das

OrganizaçÔes da

Sociedade Civil em conÍormidade com a Lei n" 13.019/2014
xLI- ElegeÍ entÍe seus membras a sua mas diretora (presidente e vic-presidente'
primeiro secretário e segundo secretário, Íespeitando a paridade).
xL t- Emitir parecer declaratório sobre a prestaçâo de conlas das OSCS da Rede
dos Serviços Socioassistnciais somente mediante: os Termos de Fomentos e
Termos de Colaboraçâo, Plano dê AÉo, Relatório de Atividades e PÍestaçáo
de Contas, foÍmalmente execulados e apresentados.
XLIV- Acionar, quando necessáÍio, o Ministério Público, como instância de defesa e
garantia de suas prerrogativas legais

CAPíTULO II
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

sEçÃo -

r

DA COMPOSIÇÃO

Art.

3'-

l-

O CMAS terá a seguinte composiçâo:
Do GoveÍno Municipal:

a) 01 (um) representante
b) 01 (um) representante

c)
d)
e)

ll-

da Secretaria Municipal de
da SecÍetaria Municipalde
01 (um) representante da Secretaria Municipal de
01 (um) Íepresentante da Secretaria Municipal de
01 (um) representante da Sêcretaria Municipal
Ambiente alternadamente na titularidâde.

Assistência Social.
Educáção
SaÚde
Adminrstraçáo

da AgricultuÍa e ou do Meio

Da Sociedade Civil

â) 01 (um)

representante do FóÍum de UsuáÍios da Políticâ de Assistência Social
que steia em funcionamente continuado e permanente reconhecido pelo CMAS'
ou de Entidade de Usuários, no âmbito municipal

Praçá Civrca.
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b) 02 (dois) representantes de Entidades de Atendimento na ÁÍea de

c)
d)

Assistênciâ

Socral, no ámbito municipal.
0'1 (um) representante de Entidade de Assessoramento ou de Deíesa e Garantia
de Drreitos, no âmbito municipal.
01 (um) representante do Fórum de Trabalhadores da Politica de Assistência
Social em funcionamento continuado e permanente, reconhecido pelo CMAS, ou
de Entidade de Trabalhadores da Polític€ de Assistência Social, de âmbito

municipal
10 - Cada titular do CMAS terá um suplente, oriundo da mesma categoria ou
segmento representativa, isto é, não é dâ mesma entidade, devendo ser observada
â paridade entre representantes governamentais e não governamentais.
§ 20 - Cada pessoa menbro podêrá rêpresentar somente um órgâo ou entidade
§ 30 - Somente será admitida a paÍticipaçâo em cargos efetivos ou suplêntes no
CMAS de entidede juridicamente constituidas, e em regular funcionamente,
cumprindo plenamente a Resoluçáo do CNAS de no 1412014 de 1410512014
§ 40 - Somente será admúida â participação em cârgos efêtivos ou suplentes no
CMAS dâ repíesentação de Fóruns de Usuános e de Trabalhadores quando
constituidos e em funcionamento regular, permanente e continuedo e reconhecidos
pelo CMAS e não necessitando de estarem juridicamente constituidos
Quando na sociedade civil houver uma única entidade habilitada de um
§
determinado segmento de representação da Política de Assistência Soctal, ou um
único ÍóÍum reconhecido e êm funcronamento continuedo e permanente segmento
de representaçâo da Politica de Assrstência Social admitir-se-á, provisória e
excepcionalmente, enquanto novas entidades ou fóruns surjam, que o CMAS
preencha as vagas de titular e suplência com representantes da mesma entidade.
§ 6'- Os representantes da Sociedade Civrl, serão eleitos em fóÍum próprio e/ou
fóÍum único especifico para este Íim, convocado pelo CMAS, sob a fiscalizaçáo do
Ministério Público Estadual
§ 7o - Os representantes da Sociedede Civil não podem ocupar çlrgos pÚblicos em
comissão.
§ 8o - Consideram-se usuários os beneficiários abÍangidos pela Lei no 8 7441993
ILOAS1- peta Política Nacronal de Assistência Social (PNAS) e pelo Sistema Único
de Assrstência Social (SUAS), sendo legítimos: associaçÕes, fóruns, movimentos
socrais organizados e regularmente em funcionamento continuado e peÍmanente e
reconhecido pelo CMAS.
§ 90 - Consideram-se entidades de atendimento aquelas que de forma continuada,
permanente e planejada, prestam servrços, executam programas ou projetos e
mncedem benefícios de proteÉo social básica ou especial, dirigidos às familias e
indivíduos em situação de vulnerabtlidades ou risco social ê pessoal nos termos da
Lei no 8 74211993 e respeitadas as deliberaçóes do CNAS cumprem plenamente a
Resolução CNAS n' 1412014.
de forme
§ '1Oo - Consideram-se entidâdes de assessoÍamentê aquelas que,
continuada, permanente e planejada, pÍestam serviços e executam programas ou

§

5'-
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projetos voltados prioritariamente para o forlalecimento dos movimentos sociais e
das organizaçôes de usuáÍios, Íormeção e capacitaçáo de lideranças, dirigidos ao
público da politica de assistência social nos lermos da Lei n'87421993 e
respeitadas as deliberaçóes do CNAS e cumprem plenamênte a Resoluçáo CNAS
no 1412014.
§ 110 - Consideram-se entidades de defesa e gaÍanlia de direitos aquelas que, de

planeiada, prestam serviços e executam
programas ou prqetos vohados prioritariamente para a deÍesa e efetivaÉo dos
direitos socioassistenciais, conslruçáo de novos direitos, promoção de cidadania,
enfrentâmento das desigualdades sociais, articulaÉo com órgáos pÚblicos de

forma continuada, permanente

e

defesa de direitos, dirigidos ao público da politica de assistência social, nos termos
da Lei no 8.742t1993 e respeitadas as deliberações do CNAS e cumprem
plenamente a Resoluçáo CNAS no 1412014.
§ 'l20 - A titulandade e ou a suplência no CMAS pertence ao órgáo governamental
para
no cado da representaÉo não
representaçáo governamentat
governâmental perlence a entidade prestadora de serviços, de assessoramento e
de garantia de defesa de direitos, ao segmento de usuários e ao segmento
trabalhadoÍes da assistência social.
não
§ 13o - A pessoa que repÍesenta o órgáo público, ou a representaçáo
govemamental pode ser substituido, mas a representaÉo não perde a titularidade
ou suplência.
uma
§ 'l4o - Uma mesma pessoa não pode estar no CMAS ora repÍesentando
Éntidade e ou segmento, ora outro para burlar o limite de duas participações
consecutivas.
§ 15' - É vedada a indicação de servidoÍ público efetivo, contratado ou em cargo em
õomissáo das três esferâs administrativas para representar a sociedadê civil, sâlvo
organizâções de
para servidor eÍetivo para reprêsentar as entrdades

e

a

e

trabalhadoÍes do SUAS

Art. 4o - Os membros titulares e suplentes do CMAS seráo nomeados pelo Prefeito
Municipal, mediante indicaÉo:
Do representante tegal das entidades, quando da sociedade civil

ll-

quando da
titulares das
representação goveÍnamental, recomendando que
secÍetarias náo seiam membros titulares do Conselho Municipal de

Do Prefeito ou dos Titulares das SecretaÍias Municipais,

os

Assistência Social.
Art.

5o -

A ativrdade dos membros do CMAS reger-se-á pelas

disposiçÕes:

t

l-

I

O exeÍcício da função de conselheiro é considerado serviço público relevantê' e não
será remuneredo.
ll - Os membros do CMAS podêrão seÍem substituído mediante solicitação da entidade
e ou segmento que representam, e do órgáo que repÍesentam, apresentada ao prÓprio
Pr.çâ Civre.
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Conselho que encaminhará os novos nomes para nomeação imedrala pelo Prefeito
Municipal.
lll - Cada membro titular do CMAS terá direito a um único voto na sessáo plenária.
lV As decisoes do CMAS serão consubstnciadas em Resoluçôes que serão
publicadas no prazo de 48 horas.
V - O CMAS buscará aplicar o princípio da alteÍnância da Mesa Diretora (Presidente e
Vice-Presidente, 1o e 20 Secretários), possibilitando que se reveze entre o poder
público e a sociedade civil e que no câso de repÍesentação da socEdade crvil nos
refendos cargos, seja garantida e alternância entre os lrês segmentos que a compõem
ou seja Entidades de: atendimento, de assessoramento, de defesa e gaÍantia de
direitos, e dos segmentos de trabalhadores da assistência social e de usuários
Vl Não existe cargo nato no CMAS e nem na Mesa Diretora e o colêgiedo em
plenária de membros titulares e ou na titularidâde elegêrão em seção específica, isto é,
própria para elegeÍ o seu presidente e vice-presidente, primeiro secretário e segundo
secretário.
Vll Somente estaÍá na titularidade aquele suplente que formalmente estiver
constrtuído, mediante comunicaÉo formalde ausência do titular.
Vlll O CMAS será presidido por um conselheiro integrante, eleito entre os seus
membÍos, para o mandato de 2 (dois) anos, peÍmitida uma única reconduçáo, por igual
período.
lX - Em caso de substituiçáo pelo órgáo de origem e ou renúncia e ou afaslamento de
um conselheiro que ocupa um dos cargos da mesa diretora, assumirá o seu suplente
até o término do mandato e será eleito um conselheiro titular para suprir àquela
suplência, sempre respeitando a paridade.
X PerdeÍá o caÍgo de conselheiÍo aquele que se ausentar e tÍês reuniões
consecutivas ou
ou
cinco reunióes alternadas, sejam elas ordinárias
extraordinárias

-

-

-

-

e

a

sEÇÃo

-

[

DO FUNCIONAMENTO

Art.6'-

O CMAS terá seu Íuncionamento regido por Regimento lnterno próprio

e

obedecendo as seguintes normas:

l-

Plenário como órgáo de deliberaçao máxima.
realrzadas ordinariamente a cada mês, conforme
calendário anual prevramente acordado, e, extraordinariamente quando convocadâs
pelo Presidente ou por requerimento da maioria simples dos seus membros (metade
mais um dos titulares ou na titularidade).

ll - As sêssôes plenárias seÍáo

Art. 7ô - A Secretaria Municipal de Assrstência Social prestará técnico e administrativo,
necessário ao funcionamento do CMAS.
Art.

80

- O CMAS terá a seguinte estrutura de funcionamento
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Diretoria Executiva (respeitada a paridade)

a)

Presidente

b) Vice-Presidente

c)
d)
ll

Primeiro Secretário
Segundo Secretário

-

Plenário
lll - ComissÕes Temáticas
lV - Grupos de Trabalho
V - Secrêtaria Executiva

Art. 9" - O CMAS teÍá as Comissões Temáticas Permanente de Financiamento da
Assistência Social, de Política e Assistência Social, de Normes e RegulamentaÉo, de
Acompanhamento de TransÍerência de Renda e Benefícios, do PÍogÍama de Aquisiçáo
de Alimentos e a de Acompanhamento das DeftberaÇóes das Conferências, cujo
atribuições estaráo Íegulamêntadas no Regimento lnterno, sempre respeitando a
paridade da Íepresentação e sendo coordenada por um conselheiro titulâr, sendo que o
cargo é do conselheiro e não do seu órgáo ou entidade que representa.

Trabalho serão constituídos por deliberação em plenária e com
atribuiçáo especifica e tempo deteÍminado.

Art.

10o - Os Grupos de

'l'lo - A Secretaria Executiva terá como titular um servidor efetivo do município, com
curso supeiror complêto, indrcado pelo CMAS e nomeado pelo PÍeferto Municipal a
disposiçáo plena do Conselho, cujas atribuiçÕes seráo dtalhadas no Regrmento lnterno.

AÍt

Att. 12'

-

Para melhor desêmpenho de suas Íunções o CMAS podeÍá recorrer a

pessoas e entidades mediante os seguintes critérios:

l-

Consideram-se colaboradores do CMAS as instituiçóes formadoras de recursos
humanos para a Assistência Social e as entidâdes Íepresêntativas de proísisonais e
usuários dos serviços de Assistência Social sem embargo de sua condiçáo de membro
ll - Poderão serem convidadas pessoas ou instituiçÕes de notória especializaçáo paÍa
assessorar o CMAS em assuntos especííicos.

Art. 13" - Todas as sessóes do CMAS seráo publicadas e precedidas de ampla
divulgaÉo.
Parágrafo Único. As deliberações do CMAS serâo Íegistradas em ata e publicadas em
ResoluçÕes assim como os temas tratados em ÍeunlÕes da mas diretora e comissÓes
temáticas e dos grupos de trabalho, seráo objetos de ampla e sistemática divulgação
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Arl.

'14o

- A Secretaria Municipal a cuja competência eslejam afetadas as atribuiçÕes
objeto da prêsente lei, denominar-se-á "SecÍetaÍia Municipal de Assislência Social"

Aí

150 - Com recursos da contrapaÍtida do municípo e de conÍlnanciamento do Estado
para a Politica da Assistência Social do municipro do IGD/SUAS e do IGD/PBF serão
custeadas as despesas com passagens aéres ou terrestres, hospedagem e reÍeições
dos conselherros municipais governamentais e não governamentais, em alividade de
representaçáo do município de interesse da Política de Assistência Social, tais como:
formaÉo, capacitâÉo, conferência, reuniões, deliberadas com autorizaçáo pelo
CMAS, sejam elas em instâncias municipais, Íegionais, estaduais e nacionais,
promovidas pelo CMAS, CEAS, CNAS, ClB, ClT, COEGEMAS, CONGEMAS e do MDS
e da Íespectiva intersetorialidade de políticâs públicas.

Art. 16'

-

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicâÉo, revogando

expressamente a Lel Municipal no 074/1995, de 28 de novembro de 2018.

DO PREFEITO, CENTRO ADMINISTRATIVO MA]ÚÉDIO JOSÉ
SILVÉRIO, SEDE DO POOER EXECUTIVO EM PALESTINA DE GOIÁS, Estado de
Gorás, aos 19 dias do mês de dezembro de 20'18

GABINETE

DGms{o

tu

6do m Pla.âÍ

da PrEfeiErô

de Goiás
Munlclpal de Pal€Cjna

Ne$a Dab

Pahrina i'

)I/'.''']

VALDIVI

RIGUES SORGES
Prefeito

R€sPoÍ§áYd Pela PublicaFo

Praç2

Civ@

no 01

-

Sêlo. Justiniâno Pel€shnã dê Goiás (GO) CEP. 75 845'000 CNPJ 24 AsE 102/0@1
oÉípelêsl nadeoÉs@omer @m

40

