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CAPÍTULO I 

 

 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

 

 

 Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – de Limeira, criado pela 

Lei nº2727, de 22 de novembro de l995, órgão colegiado do sistema descentralizado e participativo 

da assistência social no município, de caráter permanente, deliberativo, normativo, consultivo e 

fiscalizador, de composição paritário entre o governo municipal e sociedade civil, com sede a rua 

Dr. Veloso nº 350, Limeira, SP, vinculado ao CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL 

MUNICIPAL – CEPROSOM, tem seu funcionamento regulado por este Regimento Interno. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

DA COMPETÊNCIA 

 

 

 Art. 2º - Compete ao CMAS: 

 I  –  formular e aprovar a política municipal de assistência social e contribuir para a política 

de atendimento social, observando as linhas de ação e diretrizes fixadas na Lei Federal nº 8.742/93; 

 II – credenciar as equipes multiprofissionais do SUS ou do INSS para elaboração de laudo 

médico-social, visando a concessão do benefício de prestação continuada às pessoas portadoras de 

deficiência, nos termos do Art. 20, parágrafo 6º da Lei Federal nº 8.742/93; 

 III – fixar normas para a inscrição das entidades e organizações de assistência social no 

âmbito do município; 

 IV - proceder a inscrição das entidades e organizações de assistência social; 

 V - fiscalizar as entidades e organizações de assistência social na forma que dispuser este 

regimento municipal; 

 VI - regulamentar a concessão e o valor dos benefícios eventuais previstos na Seção II da 

Lei Federal nº8742/93, mediante critérios e prazos definidos pelo CMAS; 

 VII - estabelecer critérios para a destinação de recursos financeiros municipais para custeio 

do pagamento de auxílios natalidade e funeral;  

VIII – orientar e controlar a administração do Fundo Municipal de Assistência Social; 

 IX - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais da 

aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social; 

 X – definir os programas de assistência social previstos no art. 24 da Lei Federal nº8742/93, 

obedecendo os objetivos e princípios desta, com prioridade para a inserção profissional e social; 

 XI - delimitar os objetivos, tempo e área de abrangência dos programas de assistência social 

a fim de qualificar e melhorar os benefícios e serviços assistenciais; 

 XII - articular os programas de assistência social voltados ao idoso e à integração da pessoa 

portadora de deficiência com o benefício de prestação continuada estabelecida no art. 20 da Lei 

Federal nº8742/93; 

 XIII - aprovar os planos que dizem respeito à celebração de convênios entre o Município e 

entidades ou organizações de assistência social; 
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 XIV – elaborar e aprovar seu regimento interno; 

 XV – divulgar no Jornal Oficial do Município todas as suas decisões bem como as contas 

do Fundo Municipal de Assistência Social e os respectivos pareceres emitidos, conforme art. 18, 

inciso XIV, e art. 27, 28 e 29 da Lei Federal nº 8.742/93 – LOAS – Lei Orgânica de Assistência 

Social 

 XVI – convocar ordinariamente a cada 2 (dois) anos ou extraordinariamente, por maioria 

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

avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para aperfeiçoamento do sistema; 

 XVII – promover discussão e ações que visem a integração entre os vários municípios da 

região através de mecanismos cabíveis; 

 XVIII – desenvolver gestões e co-participações junto a universidades, entidades e 

movimentos ligados à área da assistência social no intuito de buscar a colaboração técnico-

científico em correspondência às necessidades prioritárias da população; 

 XIX – difundir a LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social no âmbito municipal, 

assegurando processos contínuos de divulgação da política nacional de assistência social e dos 

mecanismos para seu funcionamento, bem como os deveres da família, da sociedade, do município 

e do estado; 

 XX – estimular a criação de serviços especiais em entidades públicas e privadas, 

objetivando ações preventivas e de atendimento médico e psicosocial às vítimas de violência (física, 

psicológica, sexual e ainda negligência). 

 XXI – outros assuntos que pela sua natureza dependam da apreciação deste Conselho; 

 

  

CAPÍTULO III 

 

 

DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

 

Seção I 

 

Da Composição 

 

 

 Art. 3º - O CMAS é composto por 18 (dezoito) membros titulares e respectivos suplentes, 

sendo 09(nove) representantes do poder público municipal e 09(nove) representantes da sociedade 

civil, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 2.727 de 22 de novembro de 1995, a saber: 

 

I – representantes dos seguintes órgãos públicos: 

a) dois do CEPROSOM; 

b) um da Secretaria da Saúde; 

c) um da Secretaria da Educação; 

d) um da Secretaria da Administração e de Finanças 

e) um da Secretaria Executiva de Governo; 

f) um da Secretaria da Justiça; 

g) um da Secretaria de Esporte e 

h) um da Secretaria da Habitação. 
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II –representantes da sociedade civil, escolhidos em foro próprio, com acompanhamento do 

Ministério Público, que serão indicados ao Prefeito Municipal: 

 

a) um dos profissionais da área de serviço social, que se encontre no exercício da 

profissão; 

b) um de entidades ou organizações de amparo ou idoso; 

c) um de entidades ou organizações de amparo ao deficiente; 

d) um da família, escolhido dentre entidades ou organizações de bairro; 

e) um de entidades, ou organização de usuários; 

f) um de entidades ou organizações de amparo à criança; 

g) um de entidades ou organizações de amparo á adolescência: 

h) um de entidades ou organizações representativas da sociedade civil; 

i) um de instituições de formação de profissionais em serviço social. 

 

§ 1º As entidades e organizações de assistência social de que trata este artigo deverão ser 

juridicamente constituídas, em regular funcionamento e cadastradas no CEPROSOM. 

§ 2º - Os membros do Conselho representantes da Sociedade Civil e Poder Público não 

serão remunerados e o mandato terá duração de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por 

igual período, independente da ocupação do cargo de conselheiro titular ou suplente. 

§ 3º - Os suplentes substituirão os respectivos titulares em seus impedimentos e, em caso de 

vacância assumirão o cargo pelo restante do mandato. 

§ 4º - Os representantes do Poder Público serão escolhidos pelo Prefeito conforme artigo 

48, capítulo X deste Regimento. 

§ 5º - A escolha dos representantes indicados pelas entidades da Sociedade Civil e pelos 

movimentos comprometidos com a causa da assistência social, será coordenada por uma comissão 

eleitoral, cujos critérios de composição serão definidos em resolução do CMAS.  

§ 6º - A comissão será designada pelo Conselho 180 (cento e oitenta) dias antes do pleito, 

que estabelecerá, atendendo ao objetivo de ampla divulgação, os critérios, normas e cronograma do 

processo eleitoral, os quais, após a aprovação do colegiado reunido, deverão ser publicados no 

Jornal Oficial da Cidade e nos jornais de maior circulação do Município. 

 

 

Seção II 

 

Da Estrutura 

 

Art. 4º - O CMAS elegerá dentre seus membros uma diretoria composta por Presidente, 

Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, que exercerão suas funções pelo prazo 

de um ano, permitida uma recondução. 

 

§  1º - A composição da diretoria deverá obedecer o critério de paridade entre os membros 

da Sociedade Civil e do Poder Público. 

§ 2º - A eleição da Diretoria dar-se-á por dois terços do quorum, através do voto 

individual e secreto, com escolha feita cargo a cargo, em reunião extraordinária; 

§ 3º - A mesa diretora deverá ser paritária, composta alternadamente entre conselheiros 

representantes do poder público e da sociedade civil; 
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§  4º - A eleição e posse do Presidente, Vice-Presidente e Secretário dar-se-á na seção de 

instalação do CMAS. 

§  5º - A qualquer tempo e por iniciativa de no mínimo um terço dos conselheiros, que 

deverão protocolar requerimento, fundamentando suas razões junto à secretaria executiva do 

CMAS, poderá ser solicitada uma reunião extraordinária, objetivando a convocação dos demais 

membros do CMAS, a fim de apresentar proposta para destituição dos cargos da Diretoria em 

execução. A reunião extraordinária solicitada deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

a contar da data do protocolo do requerimento. 

§  6º - A destituição dos cargos da Diretoria somente se efetivará com a aprovação de dois 

terços dos membros do CMAS. 

§ 7º - Da vacância dos cargos de Presidente, Vice-Presidente,    e Secretários, far-se-á 

nova eleição no prazo de 30 (trinta) dias para completar o mandato dos antecessores. 

 

 Art. 5º - O CMAS disporá de uma Secretária Executiva, coordenada pelo Primeiro 

Secretário, nos termos do artigo 6º do capítulo III deste regimento. 

  

  

Seção III 

 

Da Organização 

 

 

 Art. 6º - A Secretaria Executiva será composta por servidores públicos ou contratados, 

aprovados pelo CMAS, e funcionará nas dependências do Centro de Promoção Social Municipal – 

CEPROSOM, enquanto não tiver sede própria, cabendo-lhes as seguintes atribuições: 

I – assessorar, técnica e administrativamente na gestão e nos trabalhos do CMAS; 

II – manter a guarda de bens móveis, documentos e demais acervos do CMAS; 

III – registrar, arquivar, elaborar e encaminhar os documentos e correspondências; 

IV – manter atualizados os arquivos, fichários, protocolo e registros de documentos e de 

atividades do CMAS; 

V – executar as atividades de apoio necessárias ao cumprimento das finalidades do CMAS e 

de suas resoluções; 

VI – comunicar as reuniões da plenária em nome da presidência; 

VII – exercer outras atribuições que lhes forem conferidas. 

 

 

Seção IV 

 

Das Reuniões e Deliberações 

 

 

 Art. 7º -  O CMAS reunir-se-á ordinariamente ou extraordinariamente, uma vez por mês, 

por convocação de seu Presidente ou de 1/3 (um terço) de seus membros, observado em ambos os 

casos, a antecedência, de até 7(sete) dias para a realização da reunião. 

 

 Art. 8º - As reuniões ordinárias do CMAS obedecerão o calendário previamente 

estabelecido e serão realizadas em primeira convocação com a presença mínima de 2/3 (dois terços) 

de seus integrantes e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com o mínimo de 50% 

(cinqüenta por cento) dos membros. 
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§ 1º - As reuniões do CMAS devem ser abertas ao público e/ou entidades que se fizerem 

representar, devidamente identificadas. 

§ 2º - Qualquer pessoa, além dos conselheiros, pode apresentar propostas pertinentes aos 

assuntos do CMAS e defendê-las, no tempo máximo de 10 (dez) minutos, desde que a inclusão do 

assunto na pauta tenha sido solicitada com antecedência mínima de 7 (sete) dias e aprovada por 

maioria simples dos conselheiros. 

§ 3º - Considera-se ausente o titular após 15 (quinze) minutos de iniciada a reunião, 

mantendo-se o suplente com direito a voto. 

§ 4º - Caso durante a reunião, o número de conselheiros presentes passe a ser inferior à 

metade dos membros do CMAS, é vedada a votação de qualquer deliberação. 

§ 5º - As decisões do CMAS serão tomadas por maioria simples. 

§ 6º - Nas deliberações em que na primeira votação ocorrer empate, caberá ao Presidente o 

voto de desempate. 

 

 Art. 9º - O CMAS se reunirá extraordinariamente por convocação do Presidente ou com a 

presença de 50% (cinqüenta por cento) dos conselheiros, desde que haja comprovada urgência, para 

trato de assuntos deliberados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

§ Único – As reuniões extraordinárias acontecerão com a presença de metade mais 1 (um) 

dos conselheiros, e em segunda convocação, meia hora após a primeira, com qualquer número de 

conselheiros. 

 

 Art. 10º - As reuniões obedecerão à seguinte ordem: 

I – instalação dos trabalhos do Presidente do CMAS; 

II – leitura da ata dos assuntos tratados na reunião anterior; 

III – discussão e aprovação da ata; 

IV – leitura, discussão e aprovação da pauta; 

V – votação e aprovação dos assuntos em pauta; 

VI – encerramento da reunião pelo Presidente do CMAS. 

 

§ 1º - As votações do CMAS serão feitas por aclamação ou, a critério do Presidente ou 

requerimento de qualquer conselheiro, por chamada nominal. 

§ 2º - Por deliberação do CMAS a votação será secreta. 

 

 Art. 11º - Às sessões poderão comparecer os suplentes dos conselheiros, sendo-lhes 

reservado o direito de participar de todas as atividades do CMAS nas reuniões ordinárias e 

extraordinárias, sem direito a voto. 

 

 Art. 12º - As matérias a serem apresentadas durante a reunião devem ser elaboradas por 

escrito e entregues à Secretaria Executiva até 2 (dois) dias úteis antes da reunião, para inclusão na 

pauta, salvo casos de prorrogação de prazos admitidos pela presidência. 

 

§ 1º - Durante a exposição da matéria pelo relator, que não poderá exceder 15 (quinze) 

minutos, não serão permitidos apartes. 

§ 2º - Terminada a exposição do relator, a matéria será colocada em discussão, ficando 

assegurado o tempo de 3 (três) minutos para cada membro do CMAS inscrito, usar a palavra. 
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§ 3º - O Presidente poderá conceder prorrogação, no prazo fixado no parágrafo anterior, por 

solicitação do debatedor. 

§ 4º - Encerrada a discussão, a matéria será submetida à votação. 

§ 5º - Em caso de urgência ou relevância, o plenário do Conselho, por voto da maioria, 

poderá alterar a ordem do dia. 

  

 

Seção V 

 

Das Assembléias Gerais 

 

 

Art. 13º – A Assembléia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano, no mês de 

fevereiro, para: 

I – aprovar a proposta de programação anual do Conselho; 

II – apreciar o relatório anual do exercício anterior. 

 

Art. 14º - A Assembléia Geral que será presidida pelo Presidente do CMAS e secretariada 

pelo Primeiro Secretário, obedecerá a seguinte ordem: 

I – instalação dos trabalhos pelo Presidente; 

II – leitura do relatório das atividades e avaliação, que será feita pelo Primeiro Secretário; 

III – manifestação dos conselheiros que desejam fazer o uso da palavra, pelo período de 5 

(cinco) minutos cada um; 

IV – manifestação das pessoas que tenham comparecido à Assembléia Pública, por ordem 

de inscrição, pelo período máximo de 3 (três) minutos, sendo que tais manifestações, no seu 

conjunto, dar-se-ão no tempo máximo de 1 (uma) hora; 

V – encerramento da Assembléia Geral pelo Presidente. 

 

 

Seção VI 

 

Do Funcionamento 

 

Art. 15º – São órgãos do Conselho: 

 I – o plenário 

II – as comissões 

 

 Art. 16º – Compete ao Plenário: 

 I – decidir sobre assuntos encaminhados à apreciação e deliberação do CMAS; 

 II – acompanhar e controlar em todos os níveis, as ações oriundas das finalidades do 

Conselho; 

 III – apreciar todos os assuntos e matérias de competência do CMAS, inscritos na Lei 2727, 

de 22 de novembro de l995, neste regimento e na legislação de Assistência Social; 

 IV – aprovar a criação e dissolução de comissões temáticas e grupos de trabalho, suas 

respectivas competências, composição, procedimentos e prazo de duração; 

 V – dispor sobre normas e atos relativos ao funcionamento do Conselho; 

 VI – eleger o Presidente, o Vice Presidente e o Secretário, escolhendo-os dentre seus 

membros; 

 VII – convocar a cada 2 (dois) anos, a Conferência Municipal de Assistência Social; 
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 VIII – deliberar sobre a administração de recursos financeiros; 

 IX – apreciar a prestação de contas referente a ressarcimento de despesas, adiantamento e 

pagamento de diárias a seus membros ou pessoas a serviço do Conselho, desde que prévia e 

regularmente autorizadas; 

 X – editar normas de sua competência, necessárias à regulamentação e implementação da 

política municipal de assistência social; 

 XI – apreciar as contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, 

bimestralmente na forma analítica e, anualmente, de forma sintética; 

 XII – apreciar, anualmente, o balanço patrimonial e financeiro do Conselho, 

 XII – deliberar, por 2/3 (dois terços) de seus membros, sobre alterações do Regimento 

Interno. 

 

 § 1º - O plenário do CMAS instalar-se-á e deliberará com a presença da maioria absoluta 

dos seus membros e as suas deliberações serão tomadas por maioria dos votos, salvo quando se 

tratar de matérias relacionadas a Regimento Interno, Fundo e Orçamento, quando o “quorum” 

exigido de votação será de 2/3 (dois terços) de seus membros. 

 § 2º - O plenário será presidido pelo Presidente do CMAS, que em suas faltas ou 

impedimentos, será substituído pelo Vice Presidente e, no caso de ausência ou impedimento de 

ambos, o plenário será conduzido pelo 1º Secretário. 

 § 3º - A votação será nominal e cada membro terá direito a um voto, exceto o Presidente, 

que somente exercerá voto de qualidade, nas votações em que ocorram empate. 

 § 4º - Os votos divergentes poderão ser expressos na ata da reunião a pedido dos membros 

que o proferirem. 

 

Art. 17º - O CMAS poderá, conforme o seu plano de ação, constituir comissões compostas 

por membros efetivos e suplentes, sob a coordenação de um conselheiro eleito entre seus membros, 

de forma paritária. 

 

§ 1º - As comissões poderão se valer do assessoramento de pessoas de reconhecida 

competência; 

§ 2º - Consideram-se colaboradores do CMAS entre outros, as instituições de ensino, 

pesquisa e cultura, organizações governamentais e não governamentais (ONGS), profissionais da 

administração pública e privada, prestadores e usuários da assistência social. 

§ 3º - A área de abrangência, a estrutura organizacional e o funcionamento das comissões 

serão estabelecidas por resoluções aprovadas pelo CMAS. 

  
Art. 18º - Aos coordenadores das comissões ou grupos de trabalho incumbe: 

I – coordenar reuniões das comissões ou grupos de trabalho; 

II – assinar as atas das reuniões, propostas, pareceres e recomendações elaborados pelas 

comissões ou grupos de trabalho, encaminhando-os á Secretaria Executiva do Conselho; 

 

III – solicitar à Secretaria Executiva o apoio necessário ao funcionamento da respectiva 

comissão ou grupo de trabalho; 

IV – prestar contas, junto ao plenário dos trabalhos desenvolvidos. 
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CAPITULO IV 

 

 

DA  DIRETORIA 

 

 

 Art. 19º - Compete ao Presidente: 

 I – convocar e presidir as reuniões do Conselho; 

 II – representar o CMAS, judicial ou extra-judicialmente, podendo constituir procuradores 

com poderes específicos; 

 III – encaminhar as proposições e submetê-las à discussão e votação; 

 IV – participar das discussões; 

 V – expedir pedidos de informações e consultas às autoridades competentes; 

 VI – editar os atos necessários ao exercício das tarefas administrativas, assim como das que 

resultarem de deliberações do Conselho; 

 VII – assinar resoluções do CMAS e documentação administrativa em conjunto com o 

Primeiro Secretário; 

 VIII – divulgar as deliberações do Conselho; 

 IX – designar os integrantes de comissões ou grupos de trabalho; 

 X – submeter à aprovação do Conselho a requisição, justificativa ou o recebimento, por 

cessão, de servidores públicos necessários para a formação e funcionamento da equipe técnica e 

administrativa do CMAS; 

 XI – ordenar despesas do Fundo Municipal de Assistência Social, após aprovação pelo 

CMAS; 

 XII – tomar decisões de caráter urgente “ad referendum”, após consulta aos membros da 

Diretoria; 

 XIII – exercer outras funções definidas em Lei ou Regulamento; 

 XIV – decidir sobre as questões de ordem; 

XV – baixar os atos necessários ao exercício das tarefas administrativas, assim como às que 

resultarem de deliberação do CMAS; 

XVI – submeter à apreciação do CMAS a programação físico-financeira das atividades; 

XVII – exercer o voto apenas em caso de empate/desempate; 

XVIII – assinar correspondência oficial. 

 

 Art. 20º  – Compete ao Vice Presidente : 

 I – substituir o Presidente em seus impedimentos e ausências; 

 II – auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições; 

 III – suceder ao Presidente em caso da vacância; 

 III – exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas. 

 

 Art. 21º – Compete ao Secretário: 

 I – substituir o Presidente nos impedimentos ou ausências do Vice Presidente; 

 II – coordenar as atividades da Secretaria Executiva; 

 III- promover e praticar os atos de gestão administrativa necessários ao desempenho das 

atividades do Conselho Nacional de Assistência, suas comissões e grupos de trabalho; 

 IV – propor ao plenário a forma de organização e funcionamento da Secretaria Executiva; 

 V – elaborar e submeter à presidência a pauta das reuniões; 

 VI – redigir as atas das reuniões; 
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 VII – executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo presidente do Conselho ou 

pelo plenário; 

 VIII – delegar competência; 

 IX – preparar o relatório anual das atividades do CMAS. 

  

 Art. 22º – Compete ao 2º Secretário: 

 I – Substituir o Primeiro Secretário no caso de impedimento, e sucedê-lo no caso de 

vacância, bem como auxiliá-lo em suas funções. 

 

 

CAPITULO V 

 

 

DOS MEMBROS DO CMAS 
 

 

 Art. 23º – São deveres dos membros do CMAS: 

 I – comparecer às reuniões, justificando as faltas quando ocorrerem, comunicando a 

presidência, até 48 (quarenta e oito) horas antes das reuniões, os casos de falta, impedimento, 

afastamento e licença para convocação do respectivo suplente, devendo tais procedimentos serem 

efetuados por escrito; 

 II – relatar, dentro de 15 (quinze) dias, as matérias que lhes forem atribuídas, solicitando 

novo prazo ao CMAS, quando necessário; 

 III – propor e solicitar esclarecimentos úteis sobre matérias em estudos, requerendo vista ao 

procedimento pendente; 

 IV – discutir e votar assuntos debatidos em plenário; 

 V – assinar, no livro próprio, sua presença nas reuniões a que comparecer; 

 VI – votar e ser votado para cargos do CMAS, quanto se tratar de Conselheiro Titular; 

 VII – desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas; 

 VIII – requerer na inclusão da pauta de assuntos que desejar discutir; 

 IX – exercer outras atribuições no âmbito de sua competência; 

 X – participar de eventos públicos na qualidade de representante do CMAS ou emitir 

opiniões em nome deste, somente quando autorizado para tal pelo plenário do CMAS; 

 

§ 1º - Os membros suplentes tem direito à voz e a participação em todas as reuniões do 

CMAS, voto quando da ausência do efetivo, havendo convocação do suplente e este, não podendo 

comparecer, deverá justificar sua falta. 

§ 2º - Os Conselheiros que postularem a vida pública, devem se licenciar do CMAS, 

desincompatibilizando-se no prazo de 3 (três) meses antes da data da eleição. 

 

 

Art. 24º - Será excluído do CMAS o membro que: 

I – faltar injustificadamente á 3 (três) sessões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas. 

II – for condenado por sentença transitada em julgado pela prática de crime, que implique 

na demissão de servidor público, nos termos da Legislação em vigor. 

 

Art. 25º - Poderá ser excluído do CMAS, pelo voto de dois terços de seus membros, 

conselheiro que, de forma reiterada ou grave, descumprir os deveres previstos neste Regimento ou 

revelar conduta pública manifestamente contrária às diretrizes ou finalidades deste Conselho. 
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§ Único – Ocorrendo vaga, o novo membro e respectivo suplente designados, deverão 

completar o mandato do substituído. 

 

 

CAPITULO VI 

 

 

DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 

 Art. 26º  – O Fundo Municipal da Assistência Social (FMAS) é vinculado ao CMAS 

conforme Lei Municipal nº 2727, de 22 de novembro de 1995. 

 

 Art. 27º – O Fundo tem por finalidade captar recursos do Orçamento Municipal, de 

transferência dos Fundos Estadual e Federal,  inclusive de organismos  nacionais e internacionais, 

cuja aplicação far-se-á segundo a deliberação do CMAS no atendimento a seus objetivos. 

 

 Art. 28º – Os recursos do Fundo serão depositados em estabelecimentos oficiais de crédito, 

em conta específica, em nome do CMAS. 

 

 Art. 29º – Compete ao CMAS, na orientação, controle e administração do Fundo, na forma 

regimental, atender ao disposto na Lei Municipal nº 2.727 de 22 de novembro de 1995, art. 7º, 

parágrafo 2º.  

 

 Art. 30º – O CMAS manterá registro de todo e qualquer tipo de recurso captado, de 

qualquer forma, em livro próprio, mantendo atualizada a escrita referente à liberação dos recursos, 

às aplicações financeiras, bem como, toda ocorrência vinculada ao Fundo. 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

 

DAS INSCRIÇÕES E REGISTROS DAS ENTIDADES 

 

 

 Art. 31º– Todas as entidades, governamentais e não governamentais de assistência social, 

deverão manter registro junto ao CMAS na forma preconizada pelo art. 9º, capítulo III, seção II, da 

Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993. 

 

 Art. 32º – Para que as entidades possam efetuar inscrição no CMAS, deverão atender os 

seguintes pré-requisitos: 

I – Ser pessoa jurídica de direito privado; 

II – Desenvolver programas conforme preconiza a Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993 – Lei 

Orgânica de Assistência Social; 

III – Não remunerar seus membros da diretoria ou de outro órgão de administração da entidade, 

ocupantes de cargos eletivos, sob qualquer título ou pretexto, inclusive por atividades de natureza 

profissional junto á entidade a que pertençam; 

IV – Atender todas as exigências estatutárias e complementares; 
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V – Não aplicar auxílio e subvenções direta ou indiretamente, na manutenção de culto religioso ou 

subsidiar candidatos a cargos eletivos ou partidos políticos; 

VI – Manter técnico habilitado, cuja credencial coaduna com as atividades da entidade, sendo 

responsável pela execução direta ou indireta das atividades planejadas; 

VII – Demonstrar viabilidade econômica, financeira para o cumprimento de seus objetivos; 

VIII – Manter as finalidades estatutárias em consonância à política municipal de assistência social; 

IX – Estar em funcionamento efetivo há um ano, cumprindo suas finalidades estatutárias. 

 

§ 1º - Toda entidade com atividade inferior a um ano, a fim de não operar na clandestinidade, 

poderá ser cadastrada no CMAS e acompanhada pela Comissão de Supervisão e Controle das 

Atividades das Entidades com parecer técnico bimestral, até que complete o período exigido no 

inciso IX deste artigo.  

 

 Art. 33º – Os documentos exigidos para registro são: 

I – Requerimento dirigido ao presidente do CMAS; 

II – Preenchimento de formulário próprio, fornecido pelo CMAS; 

III –Ata de eleição e posse da diretoria em exercício; 

IV – Estatuto em seu inteiro teor, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos e 

que não contrarie a legislação vigente; 

V – Balanço patrimonial e demonstração de resultados financeiros e analíticos do último exercício, 

com parecer do Conselho Fiscal; 

VI – Cartão do C.N.P.J.; 

VII – Relatório detalhado das atividades realizadas no exercício anterior ao da apresentação do 

pedido de registro; 

VIII – Programa de trabalho detalhado, do ano em exercício; 

IX – Laudo de aprovação de vistoria da Vigilância Sanitária;  

X – As inscrições das áreas da Saúde e/ou Educação ficarão sujeitas à consulta prévia dos Órgãos e 

Conselhos de Saúde e da Educação, sobre o funcionamento das mesmas, conforme resolução nº 

183/99 do Plenário do Conselho Nacional de Assistência Social. 

 

 Art. 34º – A renovação do certificado de registro das entidades será anual e obrigatória, 

conforme trata o artigo 35, junto ao CMAS, apresentando os seguintes documentos: 

 

a) Plano anual de atividades; 

b) Relatório de atividades do ano anterior; 

c) Balanço financeiro e demonstração de resultados analíticos do exercício anterior, com 

parecer do Conselho Fiscal da própria entidade, assinado por contabilista devidamente registrado no 

CRC; 

d) Ata de eleição e posse da diretoria em exercício; 

 

 Art. 35º - A documentação referida no artigo anterior deverá ser protocolada junto ao 

Conselho até o dia 30 de março de cada ano, a fim de que o recebimento das subvenções não sofra 

solução de continuidade. 

 

 Art. 36º - O não cumprimento das diretrizes dos artigos antecedentes impossibilitará a 

habilitação da entidade no recebimento das subvenções, e os casos omissos serão analisados pelo 

CMAS; 
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 Art. 37º - O CMAS se obriga a prestar informações necessárias a todas as pessoas físicas e 

jurídicas do município, interessadas em criar novas entidades que assistam e beneficiem a 

comunidade, desde que cumpridos todos os preceitos legais. 

 

 § Único – As entidades, para fazerem jus aos recursos repassados pelo CMAS, deverão 

estar em efetivo funcionamento, e ter apresentado toda a documentação exigida no art. 34, deste 

Regimento. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

 

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DAS ENTIDADES 

 

 

 Art. 38º – Constitui motivo de cancelamento do registro das entidades junto ao CMAS, o 

descumprimento das obrigações constantes neste Regimento. 

 

 Art. 39º – É de responsabilidade das entidades a aplicação dos recursos, sendo facultado ao 

CMAS apurar as irregularidades que deverão ser informadas ao Ministério Público. 

 

§ Único – Para fins de apurar as irregularidades, o Presidente do CMAS nomeará uma Comissão de 

Supervisão e Controle das Atividades das Entidades, composta por no mínimo, de 4 (quatro) 

conselheiros, respeitando a paridade entre eles, cujos nomes deverão ser aprovados pelo CMAS, em 

reunião ordinária. 

 

 Art. 40º – Todas as denúncias feitas por terceiros sobre irregularidades nas entidades serão 

objeto de apuração pelo CMAS, através da Comissão de Supervisão e Controle das Atividades das 

Entidades. 

 

 Art. 41º – A Comissão de Supervisão e Controle das Atividades das Entidades poderá 

solicitar junto ás entidades, informações, esclarecimentos, documentos, arrolar testemunhas e 

requerer a produção de todos os meios de provas em direito admitidas, para apuração das denúncias 

de irregularidades. 

 

 Art. 42º – A Comissão de Supervisão e Controle das Atividades das Entidades deverá 

apresentar ao Presidente do CMAS, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório final conclusivo, o qual 

encaminhará ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias. 

 

§ 1º - O Relatório Final Conclusivo indicará, de forma clara e objetiva, o resultado obtido, devendo 

apontar falhas, irregularidades, condições físicas e materiais do funcionamento das entidades, 

improbidade de seus dirigentes e eventuais ilicitudes verificadas. 

 

§ 2º - Em caso da não unicidade de entendimento dos conselheiros que compõem a Comissão de 

Supervisão e Controle das Entidades, fica facultada a apresentação de relatório em apartado, com as 

justificativas e final proposição, observando o prazo previsto no “caput”deste artigo. 

 

 Art. 43º – O CMAS se obriga a manter o arquivo de dados em perfeita ordem e se 

compromete a prestar toda e qualquer informação ao Poder Judiciário, Ministério Público. 
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CAPÍTULO IX 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

 Art. 44º – As reuniões ordinárias do CMAS, serão mensais, podendo o plenário decidir 

quanto ao dia e horário. 

 

 Art. 45º – O plenário do CMAS receberá para exame, estudo ou apreciação, proposta 

contendo sugestão ou críticas relacionadas com a Política Municipal de Assistência Social, quando 

encaminhadas por quaisquer cidadãos ou entidades assistenciais, sindicatos, associações de classe, 

clubes de serviço, associações de bairros, igrejas, escolas e outros 

 

 § Único – A proposta deverá ser escrita, contendo identificação do seu signatário e 

protocolizada na Secretaria Executiva do CMAS. 

 

 Art. 46º – Os membros do CMAS, representantes do poder público, deverão ser indicados 

pelo Prefeito Municipal até 10 (dez) dias antes da posse do Conselho. 

 

 § Único – Os representantes do Poder Público tomarão posse no Conselho, juntamente com 

os representantes da sociedade civil. 

 

 Art. 47º – Em não coincidindo a gestão do CMAS com a gestão Administrativa Pública 

Municipal, deverá o CMAS solicitar aos responsáveis das respectivas áreas governamentais a 

indicação de novos membros e/ou confirmação dos já nomeados para tal. 

 

 Art. 48º – Os Conselheiros serão credenciados com documento específico de identificação, 

assinado pelo Presidente. 

 

 Art. 49º –  O presente Regimento Interno poderá ser alterado  parcial ou totalmente, através 

de proposta expressa de qualquer membro do CMAS, encaminhada por escrito, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias da reunião, que deverá apreciá-la ou através de decisão do plenário. 

 

§ Único – As alterações regimentais serão apreciadas em reuniões extraordinárias, 

convocadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, e as matérias serão consideradas 

+aprovadas se receberem voto favorável de pelo menos 2/3 (dois terços) dos Conselheiros titulares, 

entrando em vigor a partir da data de sua aprovação, sendo encaminhada a seguir, para Registro em 

Cartório e para publicação na Imprensa Local, ou ainda, no jornal oficial do município. 

  

 Art. 50º – Os casos omissos ou não previstos neste Regimento Interno, serão resolvidos 

pelo voto de 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares, em não havendo quorum para esse fim, 

dever-se-á convocar reunião extraordinária. 

 

 

 




