
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

  
LEI MUNICIPAL N° 235.03, 20 de maio de 2003. 

 
Cria o FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 
    Art. 1º - Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, destinado à captação, e aplicação de recursos a 
serem utilizados segundo a Lei Federal nº 8.742/93 e as deliberações do 
Conselho Municipal de Assistência Social. 
         
    Art. 2º - O FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL será vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, 
Habitação e Assistência Social, sob orientação e controle do CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
 

Art. 3º - Constituirão receitas do Fundo 
Municipal de Assistência Social: 

I. Dotação consignada anualmente no Orçamento Municipal e as 
verbas adicionais que a lei estabelece no decurso de cada exercício; 

II. Doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de 
recursos de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, 
governamentais ou não-governamentais de qualquer natureza. 

III. Transferências de recursos financeiros oriundos dos Fundos 
Nacional e Estadual de Assistência Social (FNAS e FEAS). 

IV. Produto de aplicações financeiras dos recursos disponíveis, 
respeitada a legislação em vigor e da venda de materiais, 
publicações e eventos; 

V. Recursos advindos de auxílios, convênios, acordos e contratos 
firmados entre o Município e Instituições Privadas e Públicas, 
Nacionais e Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais – para 



repasse a entidades executoras de programas de ações de 
Assistência Social; 

VI. Outras receitas que lhe vierem a ser destinadas. 
Parágrafo único – os recursos do Fundo 

Municipal de Assistência Social serão depositados em conta especial em 
estabelecimento oficial de crédito. 
     
    Art. 4º - Os recursos do FMAS serão aplicados 
em: 

I. Financiamento total ou parcial de programas, projetos, atividades e 
serviços de assistência social desenvolvidos por órgãos 
governamentais ou não-governamentais, quando em sintonia com 
a política e Plano Municipal de Assistência Social. 

II. Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito 
público e privado para execução de programas e projetos 
específicos do setor de assistência social. 

III. Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento 
de recursos humanos na área de assistência social; 

IV. Pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso 
I do artigo 15 da Lei Orgânica da Assistência Social. 

 
Art. 5º - Os repasses de recursos para as 

entidades e organizações de assistência social, devidamente registradas 
no Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS, será efetivado por 
intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

Parágrafo único – As transferências de recursos 
para organizações governamentais e não-governamentais de assistência 
social serão processadas mediante convênios, contratos, acordos, ajustes 
ou similares, obedecendo à legislação vigente sobre a matéria e de 
conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social. 

 
Art. 6º - As contas e os relatórios do gestor do 

Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, mensalmente, de 
forma sintética e, anualmente, de forma analítica. 

 



Art. 7º - O FMAS será regulamentado através do 
Regimento Interno, parte integrante desta lei. 

 
Art. 8º - As despesas decorrentes desta lei 

correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento 
municipal. 

 
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito, 20 de maio de 2003. 
 
 
 
 
 

 João Domingos R. da Silva 
                                                   Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal: 
 
           Ana Maria Dias Leal 
Assessora Especial de Gabinete 

 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGIMENTO INTERNO 
 

CAPITULO I 
DO CONSELHO E SUAS FINALIDADES 

 
Art. 1º - O Conselho Municipal da Assistência 

Social de Almirante Tamandaré do Sul, criado pela Lei 233/03 de 14 de 
maio de 2003, é instancia local de planejamento, formulação, integração 
das ações da Assistência Social neste Município. 

 
Art. 2º - O Conselho Municipal de Assistência 

Social, atua no âmbito municipal, considerando os planos Nacionais 
Social e a realidade local. 
 

CAPITULO II 
DOS OBJETIVOS DO CONSELHO 

 
Art. 3º - Conselho Municipal de Assistência 

Social de Almirante Tamandaré do Sul compete: 
I - definir as prioridades da política de Assistência Social. 
II - estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano 
Municipal de Assistência Social. 
III - aprovar a Política Municipal de Assistência Social. 
IV - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de Assistência prestados 
à população pelas entidades publicas e privadas do Município. 
V - definir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de 
Assistência Social. 
VI - definir critérios para a celebração de convênios e contratos entre o 
setor publico e as entidades privadas que prestam serviços de 
Assistência Social no município. 
VII - apreciar previamente os contratos e convênios referidos no inciso 
anterior. 
VIII - fixar normas e efetuar o registro de entidades não governamentais 
de Assistência Social, do Município. 
IX - cancelar o registro das entidades assistenciais que incorrerem em 
irregularidades nas aplicações dos recursos que lhes forem repassados 
pelos Poderes Públicos e não obedecerem aos princípios e diretrizes da 
LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social. 



X - efetuar inscrição e aprovar Programas e Projetos de Assistência Social 
das organizações governamentais e não governamentais. 
XI - convocar a cada dois anos a Conferencia Municipal de Assistência 
Social que terá a atribuição de avaliar a política de Assistência Social e 
propor diretrizes para o aperfeiçoamento. 
XII - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos da Assistência Social. 

 
CAPITULO III 

DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
CONSELHO 

 
Art. 4º - Fazem parte do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Almirante Tamandaré do Sul, representantes das 
organizações da sociedade civil, legalmente constituídos. 
I - os representantes do Governo Municipal serão de livre escolha do 
Prefeito Muncipal. 
II - cada entidade que participa do referido Conselho deverá oficializar o 
representante titular e suplente. 
III - cada titular do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Almirante Tamandaré do Sul, terá um suplente. 

 
Art. 5º - As atividades do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Almirante Tamandaré do Sul, reger-se-ão pelas 
seguintes disposições: 

I - o Conselho Municipal de Assistência Social terá um núcleo de 
coordenação composto por: 

a) Presidente. 
b) Vice-Presidente. 
c) 1º Secretário. 
d) 2º Secretário 

II - o núcleo de coordenação será eleito em assembléia geral 
extraordinária, especialmente convocada para este fim, com divulgação 
por edital que constará: 

a) data, local e horário da eleição. 
b) quorum legal para 1º e 2º convocação. 
c) prazo para apresentação de chapas. 
III - os integrantes do núcleo de coordenação, perderão seu 

mandato quando substituídos no conselho por outro representante. 



IV - os membros do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Almirante Tamandaré do Sul, poderão ser substituídos mediante 
solicitação da entidade ou autoridade responsável, apresentada ao 
Prefeito Municipal, a qualquer momento, salvo no decorrer de reunião 
do mesmo. 

V - o exercício da função de conselheiro é considerada serviço 
publico relevante e não será remunerado. 

VI - os conselheiros serão excluídos do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Almirante Tamandaré do Sul e substituídos pelos 
respectivos suplentes em caso de faltas injustificadas a 03 (três) reuniões 
consecutivas ou a 04 (quatro) intercaladas. 

VII - cada membro do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Almirante Tamandaré do Sul, terá direito a um único voto na sessão 
plenária. 

VIII - as decisões do Conselho Municipal de Assistência Social 
serão tomadas por maioria simples dos votos presentes e o poder de 
homologação e veto pertencem ao Prefeito Municipal. 

 
Art. 6º - São atribuições especificas do Presidente 

do Conselho Municipal de Assistência Social de Almirante Tamandaré 
do Sul: 

a) representar o Conselho em todas as ocasiões, e em fatos e atos 
judiciais ou extrajudiciais; 

b) presidir as reuniões do Conselho, proceder suas convocações, 
instalação e encerramento, dirigir os trabalhos, apreciar as questões de 
ordem e, em casos excepcionais, suspender temporariamente as 
reuniões; 

c) assinar junto com o primeiro secretário as correspondências a 
serem expedidas regularmente, assim como demais papéis relacionados 
ao Conselho; 

d) apresentar, anualmente, ao conselho, em ultima reunião 
ordinária, o relatório resumido das atividades desenvolvidas; 

e) fazer executar todos os atos previstos neste regimento, bem 
como, os demais encargos de direção e orientação administrativa que 
não constituem atos de competência privativa de outro grupo. 

 
Art. 7º - Compete ao Vice Presidente substituir o 

presidente em seus impedimentos, licença ou ausência. 



Art. 8º - Compete ao Primeiro Secretário: 
a) superintender os serviços de secretaria; 
b) assinar, juntamente, com o presidente ou mediante delegação, 

por escrito, deste, as convocações e demais papeis da Secretaria; 
c) redigir e subscrever as correspondências e manter o arquivo da 

secretaria, zelando pela sua ordem e conservação. 
 

Art. 9º - Compete ao Segundo Secretário 
substituir o primeiro secretário em seus impedimentos, licença e 
ausência. 

 
Art. 10 - O Conselho Municipal de Assistência 

Social de Almirante Tamandaré do Sul terá seu funcionamento regido 
por este Regimento Interno e obedecerá as seguintes normas: 

I - a plenária como órgão de deliberação máxima; 
II - as sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês 

e , extraordinariamente, quando convocadas pelo presidente ou por 
requerimento da maioria dos membros; 

III - o quorum para a realização das plenárias, em primeira 
chamada, com a presença de metade mais um dos membros do conselho 
e, em segunda chamada, quinze (15) minutos após, com a presença de 
qualquer numero de membros. 

 
Art. 11 - A Secretaria Municipal da Saúde, 

Habitação e Assistência Social- SMSHAS- prestará o apoio 
administrativo necessário ao funcionamento do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Almirante Tamandaré do Sul, bem como designará 
em seu quadro, um funcionário para desempenhar as funções 
burocráticas do conselho. 

 
Art. 12 - Para melhor desempenho de suas 

funções o Conselho Municipal de Assistência Social de Almirante 
Tamandaré do Sul poderá recorrer a pessoas e entidades para seu 
assessoramento técnico, mediante os seguintes critérios: 

I - consideram-se colaboradores do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Almirante Tamandaré do Sul, as instituições 
formadoras de recursos humanos para a assistência social e as entidades 



representativas de profissionais e usuários dos serviços de assistência 
social, sem embargo de sua condição de membro; 

II - poderão ser convidadas pessoas e instituições de notória 
especialização para assessorar o conselho em assuntos específicos; 

III - poderão ser criadas comissões internas, constituídas por 
membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Almirante 
Tamandaré do Sul e outras instituições, para promover estudos e emitir 
pareceres a respeito de temas específicos. 

 
Art. 13 - Todas as sessões do Conselho Municipal 

de Assistência Social de Almirante Tamandaré do Sul, bem como os 
temas tratados em plenário, em reunião de diretoria e comissões, serão 
publicas e objeto de ampla e sistemática divulgação. 

 
CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 14 - O Plano Municipal de assistência social 
será elaborado pela SMSHAS - Secretaria Municipal da Saúde, Habitação 
e Assistência Social, em conjunto com o Conselho Municipal de 
Assistência Social de Almirante Tamandaré do Sul, que após sua 
apreciação e aprovação, deverá ser homologado pelo Prefeito Municipal. 

 
Art. 15 - As atas das reuniões do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Almirante Tamandaré do Sul deverão 
ser apreciadas e aprovadas pelos membros do conselho. 

 
Art. 16 - Os casos omissos neste Regimento 

Interno serão definidos através de resolução do plenário do conselho. 
 

Art. 17 - O presente Regimento Interno poderá 
ser alterado, através de resoluções da Assembléia Geral Extraordinária 
do Conselho Municipal de Assistência Social de Almirante Tamandaré 
do Sul, e entra em vigor na data de sua aprovação, com a homologação 
por Decreto do Prefeito Municipal. 

 
 
 



Gabinete do Prefeito, 20 de maio de 2003. 
 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 
 


