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PROJETO DE LEI N"OI/2020, DE T6 JANEIRO DE 2O2O

Dispõe sobre o Sistema Único de
Assistência Social - SUAS no Municipio
de Barreiras e dá outras providências.

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribui@es
que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras-BA, faz saber que a
Câmara Municipal de Barreiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DEFINTÇOBS r OOS OBJETTVOS

Art. 1o A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política
de seguridade social não contributiva que provê os mínimos sociais, realizada atraves
de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir
o atendimento às necessidades biísicas.

§ 1'A política de assistência social no município de Barreiras rege-se por
esta Lei, observadas as noÍÍnas gerais de organiza$o da assistência social,
estabelecidas na Lei Federal n" 8.742, de 7 de dezernbro de 1993, a Lei Orgânica de
Assistência Social - LOAS, e suas alterações.

Art. 2o A política de assistência social do Municipio de Barreiras tem por
objetivos:

I - a proteção social, que üsa à garantia da vid4 à redução de danos e à
prevenção da incidência de riscos, especialmente:

a) a proteção à família, à maternidade, à inÍânci4 à adolescência e à
velhice;

b) o amparo às crianças e aos adolescentes em situação de
vulnerabilidade;

c) a promoção da integração ao mundo do trabalho;
d) a inclusão e a integração das pessoas com deficiência à vida familiar,

social e comunitária;
e) a promoção dos direitos socioassistenciais.

II - a vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a

capacidade protetiva das familias e a ocorr&rcia de vulnerabilidades, de ameaças, de
ütimizações e danos;

III - a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no
conjunto das provisões socioassistenciais;
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IV - a participação da populaçâo, por meio de organiza@es
representativas, na formulação das políticas e no controle de a@es eÍn todos os

niveis;
V - a primazia da responsabilidade do ente político na condução da

Política de Assist&rcia Social na esfera municipal;
VI - a centralidade na família para concepção e implernentação dos

serviços, programas, projetos e beneficios socioassistenciais, tendo como base o
território;

VII - a promoção de ações que viabilizern condições de autonomia,
sustentabilidade, protagonismo, acesso a oportunidades e condições de convíüo e

socialização aos usuários.
Parágrafo único. A política de assistência social realiza-se de forma

integrada às dernais políticas setoriais e às políticas transversais, üsando o
enfrentamento da pobreza, a garantia dos minimos sociais, o provimento de

condições para atender contingências sociais e a universaliza@o dos direitos sociais.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E SEGURANÇAS AFIANÇADAS

Seçâo I

Dos Princípios

AÍt. 3" A política pública de assistência social rege-se pelos seguintes
princípios:

I - universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial,
prestada a quern dela necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão,
sern discriminação de qualquer especie ou comprovação vexatória da sua condição;

II - gratuidade: a assistência social deve ser prestada sern exigência de

contribuição ou contrapaÍid4 conforme o aÍt. 2", III do Decreto 6.307, de 14 de

dezembro de 2007, exceto nos casos preüstos no art. 35, da Lei Federal n' 10.741, de

1" de outubro de 2003;
III - integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua

completude, por meio de conjunto articulado de servigos, programz§, projetos e

beneficios socioassi stenciai s;

IV - intersetorialidade: integração e articulação da rede socioassistencial
com as dernais políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e Sistema de Justiça;

V - equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, sensoriais,

socioeconômicas, políticas, territoriais, de raça, gênero, credo religioso, orientação e

identidade sexual, priorizando aqueles que estiverern em situação de vulnerabilidade
e risco pessoal e social;

VI - suprernacia do atendimento às necessidades sociais sobre as

exigências de rentabilidade econômica;
VII - universalização dos direitos sociais, a fim de tomar o destinatiário da

ação assistencial alcançrível pelas dernais políticas públicas;
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VIII - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a

serviços e beneficios de qualidade, bern como à convivência familiar e comunitef ia,

vedando-se qualqueÍ compÍovação vexatória de necessidade;

IX - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sern discriminação de

qualquer naturez4 garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;
X - divulgação ampla dos serviços, progÍamas, projetos e beneficios

socioassistenciais, bern como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos

critérios para sua concessão.

Seção II

Das Diretrizes

AÍ. 4'A organização da assist&rcia social no Municipio observará as

segu.intes diretrizes :

I - primazia da responsabilidade do poder público na condu$o da

política de assistência social na esfera municipal;
II- descentralização politico-administrativa com

específicas e comando único na esfera municipal;
III - cofinanciaÍnento partilhado dos entes federados;

lV- matricialidadesociofamiliar;
V - territorialização;

competências

VI - fortalecimento da relação dernocnitica entre govemo e sociedade

ciül;
VII - participação popular e controle social, por meio de organiza@es

representativas, na formulação das políticas e no controle das a@es em todos os

níveis;
VIII - aíiculação intersetorial com as demais políticas públicas.

Seção III

Das Seguranças AÍiançadas

AÍt. 5o O SUAS afiança as seguintes seguranças, observado as norÍnas

gerais:

I - acolhida: proüda por meio da oferta pública de espaços e serviços

paru a realização da proteção social biísica e especial, devendo as instala@es fisicas e

à ação profissional ionter: condições de recepção; escuta pÍofissional qualificada;

informação; referência; concessão de beneficios; aquisições materiais e sociais;

abordagon ern territórios de incid&rcia de situações de risco; oferta de uma rede de

serviçoi e de locais de permanência de indiüduos e famílias sob cuÍA media e longa

permanência;
ll - renda: operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da

concessão de beneficios continuados, nos teÍmos da lei, para cidadãos não incluídos

sisterna contributivo de proteção social, que apresentem wlnerabilidades
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decorrentes do ciclo de vida e/ou incapacidade para a úda independente e paÍa o
trabalho;

III - convívio ou viv&tcia familiar, comunitária e social: exige a oferta
pública de rede continuada de serviços que garaÍrtÍrm oportunidades e ação

profissional para a construção, restauração e o fortalecimento de laços de
pertencimento, de natureza geracional, intergeracional, familiar, de üzinhança e

interesses comuns e societários; o exercício capacitado e qualificador de únculos
sociais e de projetos pessoais e sociais de vida ern sociedade;

lV - desenvolümento de autonomia: exige ações profissionais e sociais
para: a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades pma o exercício do
protagonismo, da cidadania; b) a conquista de melhores graus de liberdade, respeito à
dignidade humana" protagonismo e ceÍaeza de proteção social para o cidadão e a
cidadã, a família e a sociedade; c) conquista de maior grau de independência pessoal

e qualidade, nos laços sociais, para os cidadãos e as cidadãs sob contingências e

vicissitudes;
V - apoio e auxílio: quando, sob riscos circunstanciais, exige a oferta de

auxílios ern bens de consumo, prestação de serviços, ern caráter transitório,
denominados de beneffcios eventuais para as famílias, seus membros e indiüduos.

CAPÍTULO ilI

DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA POLÍTICA MIJI{ICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Seção I

Da Gestão

AÍt. 6' A gestão das ações na iírea de assistência social é organizada sob a

forma de sisterna descentralizado e participativo, denominado Sisterna Unico de

Assistência Social - SUAS, conforme estabelece a Lei Federal n" 8.742, de 7 de

dezernbro de 1993, an;a,lizada pela Lei Federal n" 12.435, de 201 l, cujas normas

gerais e coordenação são de competência da União.

Parágrafo único. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos

respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de

assistência social abrangidas pela Lei Federal n' 8.742, de 1993, afializada pela Lei
Federal n' 12.435, de201l.

Art. 7' O Município de Barreiras atuará de forma articulada com as esferas

federal e estadual, observadas írs noÍÍnas gerais do SUAS, cabendo-lhe regulamentar,

coordenar e executaÍ os serviços, programas, projetos, beneficios socioassistenciais

em seu âmbito.

AÍ. 8" O órgão gestor da política de assistência social no Municipio de

Barreiras é o órgão municipal que tiver a finalidade de executar as a$es da política

de assistência social, garantindo o comando único previsto na LOAS.
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AÍt. 9" A estrutura administrativa do órgão gestor da política de assistência

social contempla as seguintes iíreas essenciais do SUAS:

I - Gestão do SUAS: área responsável por acompanhar e avaliar as ações

de assistência social, implonentar a política de educação peÍmaneÍrte no âmbito do

SUAS, bem como desenvolver as a@es de Gestão do Trabalho, o monitoramento e
avaliação de serviços, pÍogramas, projetos e beneficios socioassistenciais do SUAS,
coordenar o processo de Íegistro das instituições no Cadasfio Nacional de Entidades

de Assistência Social - CNEAS e apoiar as demais áreas essenciais do SUAS no

planejamento e regulamentação das ações de assistência social e fomento à gestão

participativ4 considerando as subdivisões administrativas, Vigilância
Socioassistencial, Gestão do Trabalho e Educação Permanente, Regulação do SUAS

e Apoio à Rede Privada;
II - Gestão Financeira e Orçamentríria: iírea responsável pela elaboração

de instrumentos da gestão financeira e orçamentária do SUAS, dentre eles o

Orçamento Municipal para a área de assistência social, bem como pelo planejamento

financeiro das funções de gestão e da prestação de serviços, programas' projetos e

beneficios socioassistenciais à população usuál'ia, ern conjunto com as demais iáreas

essenciais do SUAS;
III - Cestão de Beneficios Assistenciais e Transferência de Renda: iírea

responsável pela Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, bern como
pela operacionalização dos beneficios eventuais da assistência social e promoção de

articulação com os programas e serviços de proteção social e dernais políticas

sociais;
IV - Gestão de Proteção Social Brlsica: iírea responsável pela gestão do

conjunto de serviços, pÍogramas, projetos e beneficios 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 ünculos familiares e

comunitií,rios;
V - Gestão de Proteção Social Especial: iárea responsável pela gestão do

conjunto de serviços, pÍogramas e projetos, através da subdiüsão de média e da alta

complexidade, que tem por objetivo contribuir paÍa reconstrução de vínculos

familiares e comunitários, defesa de direitos, fortalecimento das potencialidades e

aquisições e proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de

violação de direitos.

Seção II

Da Orgenização

AÍt. 10. O Sistema Único de Assistência Social - SUAS no âmbito do

Município organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:

I - proteção social biásica: conjunto de serviços, programas, projetos e

beneficios da assistência social que üsa a prevenir situações de wlnerabilidade e

risco social, por meio de aquisições e do desenvolvimento de potencialidades e do

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;
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II - proteção social especial: conjunto de serviços, pÍogramas e projetos
que tem por objetivo contribuir paÍa a reconstrução de vínculos 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 üolação de

direitos.

Art. 11. A proteção social biísica compõe-se precipuamente dos seguintes

serviços socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços

Socioassistenciais, sem prejuízo de outros que vierern a ser instihrídos:

I - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Familia - PAIF:
consiste no trabalho social com famílias, de caútter continuado, com a finalidade de

fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptua dos seus vínculos,
promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade

de úda. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitiírios, por meio de ações de caráter

preventivo, protetivo e proativo. O PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro

de Referência de Assistência Social - CRAS;
II - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV:

serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir

aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vid4 a fim
de complanentar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações

de risco social;
III - Serviço de Proteção Social Brísica no Domicílio para Pessoas Com

Deficiência (PCD) e Idosas: o serviço tern por finalidade a prevenção de agravos que

possam provocar o rompimento de ünculos familiares e sociais dos usuários. Visa a

garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a
equiparação de oportunidades e a participação e o desenvolvimento da autonomia das

pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de suas necessidades e
potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o

isolamento.

Art. 12. A proteção social especial ofertará precipuaÍnente os seguintes

serviços socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços

Socioassistenciais, sern prejuízo de outros que vierem a ser instituidos:

I - Proteção Social Especial de Media Complexidade:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e
Indiúduos - PAEFI: serviço de apoio, orientação e acompanhamento

às famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça

ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações

direcionadas paÍa a promoção de direitos, a preservação e o

fortalecimento de vínculos familiares, comunitiários e sociais e para o

fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de

condições que as rr:lnerabilizam e/ou as submetem a situações de

risco pessoal e social. O PAEFI deve ser ofertado exclusivamente no

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS;
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b) Serviço Especializado de Abordagern Social: serviço ofertado de

forma continuada e progamada, com a finalidade de assegurar
trabalho social de abordagern e busca ativa que identifique, nos

territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de
crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. O serviço deve
buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção
na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas
na perspectiva da garantia dos direitos;

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes ern Cumprimento de

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de

Serviços à Comunidade: o serviço tem poÍ finalidade prover atenção
socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens ern

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto,

deterrninadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso a direitos e
para a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos

adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se necessáLria a

observância da responsabilização face ao ato infracional praticado,
cujos direitos e obrigações devern ser assegurados de acordo com as

legislações e normativas específicas para o cumprimento da medida;
d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Com Deficiência

(PCD), Idosas e suas Famílias: o serviço oferta atendimento
especializado a familias com pessoas com deficiência e idosas com
algum grau de dependênci4 que tiveram suas limita$es agravadas
por violações de direitos. O serviço tern a finalidade de promover a

autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das

pessoas participantes;
e) Serviço Especializado para Pessoas em Siruação de Rua: servigo

ofertado para pessoÍls que utilizam as ruas como espaço de moradia
e/ou sobrevivência. Tern a finalidade de assegurar atendimento e

atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na

perspectiva de fortalecimento de ünculos interpessoais e/ou familiares
que opoÍtunizem a construção de novos projetos de üda.

II - Proteção Social Especial de Alta Complexidade:

a) Serviço de Acolhimento lnstitucional: oferta acolhimento ern

diferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias e/ou indiüduos
com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir
proteção integral. A organização do serviço deverá garantir
privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de

ciclos de vida, arranjos familiares, raçaletnia" religião, g&tero e

orientação sexual. O município ofertará o Serviço de Acolhimento
Institucional nas seguintes modalidades:

1-Abrigo Institucional: deve garantir a convivência com familiares e

amigos de forma contínua, bern como o acesso às atiüdades culhrrais,

educativas, lúdicas e de lazer na comunidade, podendo ser destinado
para criança e adolescente; adultos e famílias; mulheres ern situação
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de üolência; jovens e adultos com deficiência ou idosos (Instituição
de Longa Permanência para Idosos-ILP!.

2 -Casa-Lar'. acolhimento provisório oferecido ern unidades residenciais,
com capacidade milxima para 10 usuiíLrios por unidade, podendo ser

destinado ao acolhimento de crianças e adolescentes e para idosos.

3 -Casa de Passagern: destinada a receber no miiximo de 50 (cinquenta)

pessoas, caracteriza-se pela oferta de acolhimento imediato e

ernergencial, distingue-se poÍ ter um fluxo mais rápido, uma vez que

recebe indiúduos em trânsito, com uma permanência milxima de 90

dias.
4 -Residência lnclusiva: modalidade de acolhimento institucional para

jovens e adultos com deficiência.

b) Serviço de Acolhimento em República: serviço que oferece proteção,

apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 anos

ern estado de abandono, situaÇão de rT rlnerabilidade e risco pessoal e

social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente

fragilizados e sern condições de moradia e autossustentação, egtessos

dos serviços de acolhimento. O sewiço objetiva a gradual autonomia

de seus residentes incentivando sua independência ao funcionar num

sistema que permite que seus moradores tomem as decisões com

relação ao funcionamento da unidade de maneira conjunta;

c) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de

Emergências: o serviço promove apoio e proteção à população

atingida por sihrações de onergência e calamidade pública, com a

oferta de alojamentos proüsórios, atenções e provisões materiais,

conforme as necessidades detectadas.

AÍ. 13. As proteções sociais brísica e especial serão ofertadas pela rede

socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos ou pelas

entidades e organizações de assist&rcia social vinculadas ao SUAS, respeitadas as

especificidades de cada serviço, beneficios, programas ou projetos socioassistenciais.

§ 1'Considera-se rede socioassistencial o conjunto integrado da oferta de

serviços, programas, projetos e beneffcios de assistência social mediante a

articulação entre todas as unidades do SUAS.

§ 2" A ünculação ao SUAS é o recoúecimento pelo Orgão Gestor de que a

entidade de assistência social integra a rede socioassistencial, devidamente inscritas

no conselho municipal de assistência social.

AÍ. 14. As unidades instituídas no âmbito do SUAS integram a estrutuÍa

administrativa do Município de Barreiras, quais sejam:

I - CRAS (Centro de Referência de Assistência Social): é uma unidade

pública estatal descentralizada da política de assistência social, responsável pela

àrganização e oferta de sen'iços da proteção social básica do SUAS nas áreas de

lulnerabilidade e risco social. Dada sua capilaridade nos territórios, se caracteriza
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como a principal porta de entrada do SUAS, possibilitando o acesso de um grande

número de famílias à rede de proteção social de assistência social.
II - CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social): é

uma unidade pública estatal descentralizada da politica de Assistência Social onde

são atendidas famílias e pessoÍls que estão ern situação de risco social ou tiveram

seus direitos üolados.
III - CENTRO POP (Centro de Referência Especializado para População

ern Situação de Rua): é uma unidade pública estatal descentralizada voltada para o

atendimento especializado à população em situação de rua. Deve ofertar,

obrigatoriamente, o Servigo Especializado para Pessoas em Situação de Rua, que

realiza atendimentos individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e
socialização, alern de ações que incentivern o protagonismo e a participação social

das pessoas ern situação de rua.
w - CENTRO-DIA (Centro de Referência para Pessoas Com Deficiência):

é uma unidade especializada que atende crianças, jovers e adultos com deficiência
que não têm autonomia e dependern de outÍas pessoÍts. Desenvolve ações com as

familias e cuidadores dessas pessoas.

V - Unidades de Acolhimento Institucional: São as unidades que

executam os serviços especializados que oferecern acolhimento e proteção a

indiúduos e famílias afastados temporariamente do seu núcleo familiar e/ou

comunitáu'io e se encontraÍn ern situação de abandono, ameaça ou üolação de

direitos.

§ 1" As instalações das unidades públicas estatais devern ser compatíveis

com os serviços neles ofertados, observando as noÍrnas gerais instituídas

nacionalmente, considerando inclusive NOB-RH/SUAS, NOB/SUAS, dentre outÍas.

§ 2" De forma complementar, alguns serviços das proteçôes sociais basica e

especial podern ser ofertados pelas entidades e organiza@es de assistência social.

Art. 15. A implantação das Unidades de Assistência Social deve observar as

diretrizes da:

I - territorialização - oferta capilarizada de serviços com áreas de

abrangência definidas com base na lógica da proximidade do cotidiano de vida dos

cidadãos; respeitando as identidades dos territórios locais, e considerando as questões

relativas àrs dinâmicas sociais, distâncias percorridas e fluxos de transportes, com o

intuito de potenci alizar o caráter preventivo, educativo e pÍotetivo das ações em todo

o municipio, mantendo simultaneamente a ênfase e prioridade nos territórios de

maior vulnerabilidade e risco social.
II - universalização - a fim de que a proteção social brásica e a proteção

social especial sejam asseguradas na totalidade dos territórios dos municípios e com

capacidade de atendimento compatível com o volume de necessidades da população'

III - regionalização - participação, quando for o caso, ern arranjos

institucionais que envolvam municípios circunvizinhos e o governo estadual, visando

assegurar a prestação de serviços socioassistenciais de proteção social especial cujos

custos ou baixa dernanda municipal justifiquem rede regional e desconcenÚada de

serviços no âmbito do Estado.
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CAP ITAL OO OESTE

Art. 16. As ofertas socioassistenciais nas unidades de Assistência Social
pressupõern a plena constituição de equipe de referência na forma da Resolução
CNAS no 269, de l! de dezembro de 2006, que aprova a Norma Operacional Basica
de Recursos Humanos do Sisterna Único de Assistência Social - NOB-RÚSUAS,
dentre outras normativas ügentes.

Seção III

Das Responsabilidades

Art. 17. Compete ao Município de Barreiras, por meio da Secretaria
responsável pela execução da política de assistência social ern seu âmbito:

I - Regulamentar e destinar ÍecuÍsos financeios para custeio dos

beneficios eventuais conforme §1" do Art. 22 da Lei Federal no 8.742, de 1993,,

alualizada pela Lei Federal no 12.435, de 201 1, eÍn consonância com as deliberações
do Conselho Municipal de Assistência Social;

II - Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a
parceria com Organiza$es da Sociedade Civil;

III - Atender as ações socioassistenciais de caráter de emergência;
IV - Prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23, da Lei

Federal n" 8;742, de 7 de dezembro de 1993, atualizada pela Lei Federal no 12.435,

de 20'l I e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais aprovada pela
Resolução CNAS n' 109, de 1l de novembro de 2009.

V - MaÍlter a ügilância socioassistencial no âmbito municipal,
estabelecendo um fluxo de informações entre as iíreas adminisü'ativas da gestão,

visando ao planejamento e à oferta qualificada de serviços, beneficios, program.rs e
projetos socioassistenciais;

VI - Realizar diagróstico socioterritorial;
VII - Atender aos requisitos preüstos no art. 30 e seu parígrafo único, da

LOÂS, com a efetiva insütuição e funcionamento do:

a) conselho de assist&rcia social, de composição paritária entre govemo

e sociedade ciül;
b) fundo de assistência social constituído como unidade oÍçamentária e

gestora, vinculado ao órgão gestor da assistência social, que tambern

deverá ser o responsável pela sua ordenação de despesas, e com
alocação de recursos financeiros próprios ern conta especifica;

c) plano de assistência social.

VIII - Implantar sistema de informação, acompaúamento, monitoramento e

avaliação para promover o aprimoramento, qualificação e integração continuos dos

serviços da rede socioassistencial, conforme os Pactos de Aprimoramento do SUAS
e os Planos de Assistência Social;

IX - Regulamentar e coordenar a formulação e a implernentação da política
municipal de assistência social, em consonância com as diretrizes vigentes,
observando as deliberações das Conferências de Assistência Social.
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CAPITAL DO OESTE

X - Financiar o aprimoramento da gestão e dos serviços, pÍogramas,
projetos e beneficios eventuais de assistência social, ern âmbito local;

XI - Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência

social ern seu âmbito, com transparência e participação popular;
XII - Possibilitar o acesso dos beneficiiírios do Beneficio de Prestação

Continuada - BPC, e suas famílias, aos serviços, programas e projetos da rede

socioassistencial e inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal - CadÚnico;

XIII - Instituir e implernentar o Grupo Gestor l,ocal do Programa BPC na

Escola;
XIV - Apoiar o Conselho Municipal de Assistência Social na realização das

Conferências de Assistência Social garantindo dotação orçamentál'ia e equipe tecnica
necessária;

XV - Gerir de forma integrada os serviços, beneficios e programas de

transferência de renda de sua competência;
XVI - Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;

XVII - Gerir, no âmbito municipal, o CadUnico e o Programa Bolsa Família,
nos terÍnos do §1" do art. 8o da Lei n' 10.836, de 2OM;

XVIII - Organi zaÍ a ofeÍta de serviços de forma territorializada, ern iíreas de

maior rulnerabilidade e risco, de acordo com o diagróstico socioterritorial;
XIX - Organizar e monitorar a rede de serviços da proteção social biísica e

especial, articulando as ofertas;
XX - Organizar e coordenar o SUAS ern seu âmbito, observando as

deliberações e pactuações de suas respectivas instâncias;
XXI - Elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Assist&rcia Social,

anualmente, a proposta orçamentiária dos recursos do Fundo Municipal de

Assistência Social - FMAS, do tesouro municipal e de todas as fontes utilizadas para

a política municipal de assistência;
XXII - Elaborar e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e

irregularidades do Município junto ao SUAS, aprovado pelo Conselho Municipal de

Assistência Social - CMAS e pactuado na Comissão Intergestores Bipartite - CIB;
XXIII - Elaborar e executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS,

irnplernentando-o ern âmbito municipal;
XXIV - ElaboraÍ, executar e atualizar o Plano Municipal de Assistência

Social, a partir das responsabilidades e de seu respectivo estágio no aprimoramento

da Gestão do SUAS e na qualificação dos sewiços, conforme pataÍnares e diretrizes
pactuadas nas instâncias de pactuação e negociação do SUAS, submetendo-o à

aprovação do CMAS;
XXV - Elaborar e expedir os atos normativos necessários à gestão do FMAS,

de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência

Social e sob sua aprovagão;
XXVI - Aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando

os indicadores de monitoramento e avaliagão pactuados;

XXVII - Alimentar o Censo SUAS;
XXVIII - Alimentar e manter atualizado o Sisterna de Cadastro Nacional de

Entidade de Assistência Social - CNEAS de que trata o inciso XI do art' 19 da Lei
Federal n' 8.742, de 1993;
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XXIX - Manter ah.ralizado o conjunto de aplicativos do Sisterna de Informação
do Sistema Único de Assistência Social - Rede SUAS;

XXX - Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento do respectivo

Conselho Municipal de Assistência Social, alocado ern sede própria e independorte
do órgão gestor, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com
despesas referentes a passageÍls, traslados e diárias de conselheiros representantes do
govemo e da sociedade civil, da secretaria executiva e de seus técnicos, quando

estiverem no exercício de suas atribui@es;
XXXI - Garantir que a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo com

o Plano Plurianual, o Plano de Assistência Social e dos compromissos assumidos no
Pacto de AprimoraÍnento do SUAS;

XXXII - Garantir a integralidade da proteção socioassistencial à população,
primando pela qualificação dos serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade
de forma compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;

XXXII - Garantir a implernentação da política de educação peÍmanente paÍa
gestores, trabalhadores, entidades e organizações da sociedade ciül e conselheiros de

assistência social;
XXXIV - Desenvolver, participar e apoiar a realização de estudos, capacitações,

pesquisas e diagnósticos relacionados à politica 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;
XXXV - Garantir o comando único das ações do SUAS pelo órgão gestor da

política de assistência social, conforme preconiza a LOAS;
XXXVI - Definir os fluxos de referência e contra referência do atendimento nos

serviços socioassistenciais, com respeito às diversidades ern todas as suas formas;
XXXVI - Definir as metas e os indicadores necessários ao processo de

acompanhamento, monitoramento e avaliação, observado as suas competências;
XXXVIII - lmplementar os protocolos pactuados na Comissão lntergestores

Tripartite - CIT e na Comissão Intergestores Bipartite - CIB;
XXXIX - Implernentar a gestão do trabalho e a educação permanente;

XL - Implernentar a mesa de Gestão do Trabalho;
XLI - Promover a articulação intersetorial do SUAS com as dernais políticas

públicas, com o Sisterna de Garantia de Direitos e Sisterna de Justiça;
XLII - Promover a participação da sociedade ciüI, especialmente dos

usuários, na elaboração, monitoraÍnento, avaliação, fiscalização, implernentação da

politica de assistência social;
XLIII - Assumir as atribui@es, no que lhe couber, no processo de

municipalização dos serviços de proteção social brísica e especial;

XLIV - Participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental

que viabilizern técnica e financeiramente os serviços de referàrcia regional'

definindo as competências na gestão e no cofinanciamento, a serem pactuadas na

CIB;
XLV - Prestar informações que subsidiern o acomparúamento estadual e

federal da gestão municipal;
XLYI - Zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela

União e pelo Estado ao Município, inclusive no que tange à prestação de contas;

observando diretrizes estabelecidas atraves das portarias estabelecidas pelo órgão

federal e estadual;
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XLVII - Assessorar as entidades e organiza@es de assistência social visando à

adequação dos seus serviços, programas, projetos e beneficios socioassistenciais à
normas do SUAS, üabilizando estratégias e mecanismos de organização para aferir o
pertencimanto à rede socioassistencial, ern âmbito local, de serviços, programas,
projetos e beneficios socioassistenciais ofertados pelas entidades e organizações de

assistência social de acordo com as normativas federais, estaduais e municipais;
XLVIII - Acompanhar, monitorar e fiscalizar a execução de parcerias firmadas

entre o município e as entidades e organiza@es de assistência social, promovendo a
avaliação das prestações de contas;

XLIX - Normatizar, ern âmbito local, o financiamento dos serviços,
prognÍnas, projetos e beneficios de assistência social ofertados pelas entidades e

organizações ünculadas ao SUAS, conforme §3'do art. 6" B da Lei Federal n"
8.'142, de 1993, aí:alizada pela Lei Federal n' 12.435, de 201 I e sua regulamentação
em âmbito federal;

L - Aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir
indicadores de acompanhamento definidos pelo CMAS para a qualificação
serviços e beneficios ern consonância com as normas gerais;

LI - Compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS;
LII - Estimular a mobilização e organização dos usruíLrios e trabalhadores

do SUAS para a paÍicipação nas instâncias de controle social da política de

assistência social;
LIII - Instituir o planejamento contínuo e paÍicipativo no âmbito da política

de assistência social;
LIV - Dar publicidade e transparência ao dispêndio dos recursos públicos

destinados à assistência social; atraves do Dirf io Oficial do Município, dos sites

institucionais e de outros meios de diwlgação;
LV - Criar Ouüdoria do SUAS, vinculado ao Orgão gestoÍ,

preferencialmente com profissionais do quadro efetivo;
LVI - Encaminhar 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, considerando todos os recuÍsos provenientes de

quaisquer fontes; observando diretrizes estabelecidas através das portarias

estabelecidas pelo órgão federal e diretrizes estabelecidas pelo CMAS;
LVII - Normatizar e regular a politica de assist&lcia social ern seu âmbito em

consonância com as noÍÍnÍs gerais da União e regulamentações do Govemo do

Estado.

Seção IV

Do Plano Municipal de Assistência Social

AÍ. 18. O Plano Municipal de Assist&rcia Social é um instnrmento de

planejamento estratégico que conternpla propostas para execução e o monitoÍamento
da política de assistência social no âmbito do Município de Barreiras.

§ 1" A elaboração do Plano Municipal de Assist&rcia Social dar-se-á a cada

4 (quatÍo) anos, sendo incorporadas as metas na construção do Plano Plurianual e

dos
dos

conternplará:
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I - Diagnóstico socioterritorial;
II - Objetivos gerais e específicos;

III - Diretrizes e prioridades deliberadas;
IV - A@es estratégicas para sua implementação;
V - Metas estabelecidas;

Vl - Resultados e impactos esperados;
VII - Recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessiários;

VIII - Mecanismos e fontes de financiamento;
IX - lndicadores de monitoramento e avaliação;
X - Cronograma de execuSo.

§ 2'O Plano Municipal de Assistência Social, alern do estabelecido no
parágrafo anterior, deverá observar:

I - As delibera@es das conferências de assistência social;
II - Metas nacionais e estaduais pactuadas que express.rm o compromisso

para o aprimoramento do SUAS;
III - Ações articuladas e intersetoriais;
IV - Critérios e diretrizes estabelecidos pelo Conselho Municipal de

Assistência Social.

CAPÍTT]LO Iv

DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E
DELIBERAÇÃO DO SUAS

Seção I

Do Conselho Municipal de Assistência Social

Art. 19. Fica instituido o Conselho Municipal de Assistência Social de

Barreiras - CMAS, órgão superior de deliberação colegiad4 de caníter permanente e

composição paritrí,ria entÍe governo e sociedade civil, vinculado ao órgão gestor da

política de assistência social no Município de Baneiras, cujos membros têm mandato

de 2 (dois) anos.

§ l'Será permitida única recondução de mandato, por igual período, aos

conselheiros da sociedade civil.

§ 2' Na ausência de candidatos aptos em quantidade suficiente para suprir as

vagas da Íepresentação da sociedade ciüI, por segmento, será possivel,

excepcionalmente, a recondução para o terceiro mandato.

§ 3'E facultado, ao Poder Público, reconduzir os conselheiros

governamentais por mais de dois mandatos consecutivos.
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Art. 20. O CMAS é composto por 12 (doze) membros titulares e 12 (doze)
mernbros suplentes, de acordo com os critérios seguintes:

I - 06 (seis) repÍesentantes govemamentais titulmes, e seus respectivos
suplentes, sendo indicados pelas secretarias responsáveis por: política de assistência

social; educação; saúde; administração; infiaestrutura; e, planejamento.
II - 06 (seis) representantes da sociedade ciül titulares, e seus respectivos

suplentes, observadas as Resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social,

compreendendo 02 (dois) representantes dos usuiírios ou de organizações de

usuários, 02 (dois) repÍesentantes das entidades e organizações de assistência social e

02 (dois) representantes dos trabalhadores da assistência social ou de organizações de

trabalhadores, eleitos em foro próprio.

§ 1" Consideram-se, paÍa fins de representação no CMAS, sobre os

segmentos de usuáLrios e trabalhadores:

I - Usurí,rios são cidadãos, sujeitos de direitos e coletivos que se

encontÍam em situações de lulnerabilidade e riscos sociais e pessoais, que acessam

os serviços, programas, projetos, beneficios e transferência de renda no âmbito da

Política Pública de Assistência Social e no Sistema Unico de Assist&rcia Social;

II - Representantes de usuários são sujeitos coletivos únculados aos

serviços, programas, projetos, beneficios e transferência de renda da política de

assistência social, mobilizadas de diversas formas, e que têm como objetivo a luta
pela garantia de seus direitos;

III - Organiza$es de usuiírios são sujeitos coletivos que expressam

diversas formas de organização e de participação, caracterizadÍrs pelo protagonismo

do usuário. São legítimas as diferentes formas de constituição jurídica política ou

social, como associações, moümentos sociais, fóruns, conselhos locais de usruírios,

redes, ou outras denominações, que teúam entre seus objetivos a defesa e a garantia

de indiüduos e coletivos de usuários do SUAS;

IV - Trabalhadores, de forma legítima, podern se organizar como

associações de trabalhadores, sindicatos, federações, confederações, centrais

sindicais, conselhos regionais de profissões regulamentadas, forum nacional, fóruns

regionais, estaduais e municipais de trabalhadores, que organizam, defendern e

representam os interesses e os direitos dos trabalhadores que ahlam

inititucionalmente na política de assistàrcia social, conforme preconizado na Lei

orgânica da Assistência social, na Política Nacional de Assistência Social e no

sistema Único da Assistência Social, tendo em sua base de representação segrnentos

de trabalhadores que atuam na política pública de assistência social, não sendo de

representação patronal ou ernpresarial.

§ 2" Deve-se observar altemância de mandatos entre Íepresertantes da

sociedadé ciül e do govemo na presidência, vice-presidência, primeira e segunda

secretaria do CMAS.

AÍ. 21. O CMAS será dotado de secretaria executiva, apoio tecnico e

administrativo paÍa exercer as funções pertinortes ao seu funcionamento, teÍldo sua
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estrutura e atribuições disciplinadas no regimento intemo e ern ato do Poder

Executivo.

§ l" Os serviços administrativos e de apoio técnico aos trabalhos do CMAS
serão prestados por profissionais da secretaria gestora da política de assistência

social.

§ 2" Compete ao órgão gestor da política de assistência social prover

infraestrutur4 apoio técnico e financeiro para funcionamento do CMAS, alocado ern

sede própria e independente do Orgão Gestor, garantindo recunos materiais e

humanos, incluindo despesas referentes a passageÍls, naslados, alimentação e

hospedagern de conselheiros repÍesentantes do governo e da sociedade ciüI, da

secretaria executiva e de seus técnicos, quando estiverern no exercício de suas

atribui@es.

Art. 22. O CMAS reunir-se-á ordinariamente, em assembléia, uma vez ao

mês, e extraordinariamente, sempre que necessário' As assembléias devem ser

abertas ao público, com pauta e datas previamente divulgadas, e funcionará de

acordo com o Regimento Intemo.

Parágrafo único. O Regimento Interno definirá; tambem, o quórurn mínimo
para o caráter deliberativo das assernbláas do Plenário, para as questões de

suplênci4 perda de mandato por faltas e funcionamento das cârnaras tecnicas e/ou

comissões.

Art. 23. A participação dos conselheiros no CMAS é de interesse público e

relevante valor social e não será rernunerada.

Art.24. O contÍole social do SUAS no Município efetiva-se por intermédio

do Conselho Municipal de Assistência Social de Barreiras - CMAS e das

Conferências Municipais de Assistência Social e, eventualmente, em outros fióruns

de discussão da sociedade ciüI.

AÍ. 25. Compete ao Conselho Municipal de Assist&rcia Social:

I - Elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno;
II - Convocar as Confer&rcias Municipais de Assistência Social e

acomparúar a execução de suas deliberações;.III-AprovaraPolíticaMunicipaldeAssistênciaSocial,eÍnconsonância

com as diretrizes das conferàcias de assistência social;

IV - Aprovar o Plano Municipal de Assist&rcia Social, apresentado pelo

órgão gestor da assistência social;
V - Aprovar o plano de educação peÍmanente, elaborado pelo órgão

gestor;
VI - Acompanhar o cumprimento das metas nacionais, estaduais e

municipais do Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS;
VII - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa Bolsa Família

- PBF, enquanto instância de controle;
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VIII - Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza

pública e privada no campo da assistência social de âmbito local;
fX - Apreciar e aprovÍr informações do órgão gestor municipal

responsável pela politica de assistência social inseridas nos sisternas nacionais e

estaduais de informação referentes ao planejamento do uso dos recursos de

cofinanciamento, bern como a prestação de contas;
X - Apreciar os dados e informações inseridas pelo órgão gestor

municipal responsável pela política de assistência social, pelas unidades públicas e

pelas unidades privadas da assistência social, nos sistemas nacionais e estaduais de

coleta de dados e informações sobre o sisterna municipal de assistência social;
XI - Alimentar os sisternas nacionais e estaduais de coleta de dados e

informações sobre os Conselhos Municipais de Assist&rcia Social;
XIl - Zelar pela efetivação do SUAS no Município;

XIII - Zelar pela efetivação da participação da população na formulação da

política e no controle da impleÍnentação;
XIV - Deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolümento do SUAS

ern seu âmbito de competência;
XV - Estabelecer critérios e prazos píra concessão dos beneficios eventuais,

conforme Lei Federat n" 8.742, de 1993, atuahzada pela Lei Federal n' 12.435, de

201l;
XVI - Apreciar e apÍovar a proposta orçamentária da assistência social, a ser

encamiúada pelo órgão gestor municipal responsável pela política de assistàrcia

social, ern consonfutcia com a Política Municipal de Assistência Social; em

consonância com as diretrizes das conferências municipais e da Política Municipal de

Assistência Social;
XVII - Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, beÍn como os

ganhos sociais e o desernpenho dos serviços, programas, projetos e beneficios

socioassistenciais do SUAS;
XVIII - Fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice de Gestão

Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-PBF, e do Índice de Gestão

Descentralizada do Sistema Unico de Assistência Social - IGD-SUAS;
XIX - Planejar e deliberar sobre a aplicação de percentual mínimo de 3%

(três por cento) dos recuÍsos do IGD-PBF e IGD-SUAS destinados àrs atiüdades de

apoio técnico e operacional ao CMAS;
XX - PaÍticipar da elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes

orçamentárias e da Lei orçamentifu-ia Anual no que se refere à assistência social,

bern como do planejamento e da aplicação dos recursos destinados às ações de

assistência social, tanto dos recursos próprios, quanto dos oriundos de

cofinanciamento do Estado e da União, alocados no FMAS, quanto de quaisquer

recursos utilizados na operacionalização da política de assistência social ern âmbito

municipal;
XXI - Discutir e deliberar sobre o aceite da expansão dos serviços,

programÍrs e pÍoj etos socioassistenciais, obj etos de cofi nanciamento ;

XXII - Orientar, monitorar e fiscalizar o FMAS;
XXIII - Diwlgar, no Dirírio Oficial do Município, ou em outro meio de

comunicação, todas as suas decisões na forma de Resoluções, bern como as

deliberações acerca da execução orçarnentá[ia e financeira do FMAS e os respectivos

pareceres ernitidos;
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XXIV - Receber, apurar e dar o devido prosseguimanto a denúncias;

XXV - Estabelecer articulação permanente com os dernais conselhos de

políticas públicas setoriais e conselhos de direitos;
XXVI - Realizar a inscrição das entidades e organizações de assistência social;

XXVII - Notificar fundamentadamente a entidade ou organi zaçáo de

assistência social no caso de indeferimento do requerimento de inscrição;
XXVIII - Fiscalizar as entidades e organizações de assistência social;

XXIX - Fiscalizar a execução da politica de assistência social nos

equipamentos públicos;
XXX - Emitir resoluçào quanto âs suas deliberaSes;

XXXI - Registrar em ata as reuniões e assernbléias;
XXXI - Instituir comissões, câmaras técnicas e convidar especialistas sernpre

que se fizerern necessários;
)O(Xm - Avaliar e elaborar parecer sobre a prestação de contas dos recursos

próprios e repassados ao Município.

AÍt. 26. O CMAS deverá planejar suas ações de forma a garantiÍ a

consecução das suas atribuições e o exercício do controle social, primando pela

efetiüdade e transparência das suas atividades.

Parágrafo único. O planejamento das ações do conselho deve orientaÍ a

construção do orçamento da gestão da assistência social para o apoio financeiro e

tecnico às funçôes do Conselho.

Seção II

Da Conferência Municipal de Assistência Social

AÍ1. 27. A Conferência Municipal de Assistência Social é instância

periódica 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.

AÍ. 28. A Conferência Municipal de Assistência Social deve 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' inclusive da

acessibilidade àts pessoas com deficiência;
III - Estabelecimento de critérios e procedimentos para a desigrração dos

delegados governamentais e para a escolha dos delegados da sociedade ciül;
IV - Publicidade de seus resultados em diário oficial e outros meios de

comunicação;
V - Determinação do modelo de acompanhamento de suas delibera@es;

Vl - Articulação com as conferências estadual e nacional de assistência

social.
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Aí. 29. A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada
ordinariamente a cada 4 (quatro) anos pelo Conselho Municipal de Assistência
Social, e extraordinariamente a cada 2 (dois) anos, conforme deliberação da maioria
dos mernbros do Conselho, respeitando-se o calendrário das Conferências Estadual e

Nacional de Assistência Social.

Parágrafo único. A Confer&rcia Municipal será precedid4 obrigatoriamente,
de Pré-Conferências, que têrn por objetivo mobilizar, diwlgar e debater os ternas da

conferência com usuários e trabalhadores da politica de assistência social.

Seção III

Da PaÉicipação dos Usuários

Art. 30. É condição fundamental para üabilizar o exercício do controle
social e garantir os direitos socioassistenciais, o estímulo à participação e ao

protagonismo dos usuários no Conselho e Conferência Municipal de assist&tcia
social.

Parágrafo único. Os usuários são sujeitos de direitos e público da politica de

assistência social, e os Íepresentantes de organizações de usuiários são sujeitos

co'letivos expressos nas diversas formas de participação, nas quais esteja

caracterizado o seu protagonismo direto enquanto usuiírio.

fut. 31. O estímulo à participação dos usuários pode ocorrer a partir de

articulação com movimentos sociais e populares e de apoio à organização de

diversos espaços tais como: fórum de debate, audiência pública, comissão de bairro,
coletivo de usuários junto aos serviços, progrÍrmas, pÍojetos e beneficios
socioassistenciais.

Parágrafo único. São estratégias para gmantir a preseÍlça dos usuírios,
dentre outras, o planejamento do conselho e do órgão gestor; ampla divulgação do

processo nas unidades prestadoras de serviços; descentralização do controle social

por meio de comissões regionais ou locais.

Seção IV

De Representação do Município nas Instâncias de Negociação
e Pactuação do SUAS

Aí. 32. O Municipio pode compor a Comissão lntergestores Bipartite -
CIB, que se constitui como espaço de articulação e interlocução dos gestores

municipais e estaduais da política de assistência social, caracterizando-se como

instância de negociação e pactuação quanto aos Írspectos operacionais da gestão do

SUAS.
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Art. 33. O Municipio e representado na Comissão lntergestores Tripartite -
CIT, instância de negociação e pactuação dos aspectos operacionais de gestão e

organização do SUAS em ârnbito nacional, pelo Colegiado Nacional de Gestores

Municipais de Assistência Social - CONGEMAS.

§ 1" O Município também pode ser representado pelo Colegiado Estadual de

Gestores Municipais de Assistência Social - COECEMAS, ern instâncias de

negociação e pactuação dos aspectos operacionais de gestão e organização do SUAS

ern âmbito estadual.

§ 2" O CONGEMAS E COEGEMAS constituem entidades sern fins
lucrativos que representam as secretaÍias municipais de assistência social, declmadas

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.

CAPÍTULOV

DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS, DOS
PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS PROJETOS

DE ENFRENTAMENTO À POSREZN

Seção I

Dos Beneficios Eventuais

AÍ. 34. Beneficio Eventual é modalidade de proüsão de proteção social de

caráter suplernentar e temporiário, que integra oÍganicamente as garantias do Sisterna

Único de Assistência Social - SUAS, que são prestados aos cidadãos e àrs famílias ern

virtude de nascimento, morte, situaSes de vulnerabilidade ternporrári4 desastre,

calamidade pública e emerg&rci4 na forma preüsta na Lei Federal f 8.742' de

1993, atnlizada pela Lei Federal n' 12.435, de 2011.

Parágrafo único. Não se incluern na modalidade de beneficios eventuais da

assistência social as provisões relativas a serviços, programí§, projetos e beneficios

vinculados ao campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da

segurança alimentar e das dernais politicas públicas setoriais.

Art.35. Os beneffcios 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 benefi ciii,rios:
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 eventuais;
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V - Ampla divulgação dos critérios pma a sua concessão;
VI - lntegração da oferta com os serviços socioassistenciais.

§ 1'Caberá às Eqüpes Tecnicas de nível superior das Unidades de Serviço

Socioassistencial, CRAS, CREAS e Centro Pop, a identificação das sihra@es

vivenciadas e a elaboração de relatórios tecnicos a fim de subsidiar solicitação e

realizar a concessão de beneficios eventuais.

§ 2" Caberá ao setor responsável pela Gestão de Beneficios Assistenciais
proceder ao monitoramento e ao cruzamento de dados referentes à concessão de

beneficios eventuais.

§ 3' Os casos omissos deverão ser analisados pelas iíreas técnicas

dernandantes em conjunto a área responsável pela Gest2Ío de Beneficios Eventuais.

Art. 36. Os Beneficios Eventuais podern ser prestados na forma de bens de

consuno ou prestação de serviços.

AÍt. 37. O público alvo para acesso aos beneficios eventuais deverá ser

identificado a partir de estudos da realidade social e diagróstico elaborado com uso

de informações disponibilizadas pela Vigilância Socioassistencial, com vistas a

orientar o planejamento da oferta.

§ lo População ern situação de rua, pessoas com deficiência e mulheres

ütimas de üol&rcia em risco iminente de morte constituem público prioritrário para a

concessão de beneficios eventuais.

Seção II

Da Prestação de Beneficios Eventuais

Art. 38. Os beneffcios eventuais devern ser prestados em viÍude de

nascimento, morte, situações de wlnerabilidade temporíri4 desastre, calamidade

pública e emergência, observadas as contingêÍlcias de riscos' perdas e danos a que

estão sujeitos os cidadãos e as famílias.

Parágrafo único. Os critérios e prazos paÍa prestação dos beneficios

eventuais devern ser estabelecidos por meio de Resolução do Conselho Municipal de

Assistência Social, conforme prevê o art' 22, §1', da Lei Federal no 8'742, de 1993,

atualizada pela Lei Federal n" 12.435, de 201 l.

Art. 39. São formas de beneficios eventuais:

I - Beneficio Eventual ern Virtude de Nascimento;

II - Beneficio Eventual ern Virtude de Morte;
III - Beneficio Eventual em Virtude de Vulnerabilidade Ternponíria:

IV - Beneficio Eventual Em Virtude de Desastre ou Calamidade Pública'

Rua EdigEr de Dêus pitta, 914 - Lot Aratu cEP. 47 806-146 - Bâneirâs - Bahia www.barÍêiras.ba.gov,br (77) 36í4'7100



EFEITURA

IRAS
C A PITAL DO OESTE

Subseção I

De Prestaçáo de BeneÍicio Eventual em Virtude de Nascimento

AÍ. 40. O beneficio eventual concebido na forma de beneficio natalidade,

constitui-se an modalidade de proüsão de proteção social de caráter suplanentar e

ternporário, não contributiva da assistência social, ern bens de consumo, para reduzir

vulnerabilidade provocada por nascimento de membro da família.

AÍ. 41. O beneficio natalidade e destinado aos cidadãos e à família e teé
preferencialmente, entre suas condiSes:

I - aten@es necessárias ao nascituro;
II - apoio à mãe no caso de morte do recern-nascido;

III - apoio à familia no caso de morte da mãe;
IV - apoio à mãe ütima de seqüelas de pós-parto;
V - outras situações de wlnerabilidade relacionada ao evento.

Art. 42. O beneficio natalidade 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 estejam ern trânsito no município e seja

potencial usuií,ria da assistência social;
IV - à genitora atendida ou acolhida ern unidade de referência do SUAS'

AÍ. 43. O beneficio natalidade podení ser concedido na forma de bens de

consumo, mnforme a necessidade do requerente e disponibilidade orçamentlíÍia da

administração pública.

§ 1o os berrs de consumo consistem no enxoval do recern-nascido, incluindo

itens de vestu.ário, utensilios paÍa alimentação e de higiene, observada a qualidade

que garanta a digridade e o respeito à família beneficiária.

§ 3o O beneficio natalidade será concedido à família em número igual ao das

ocorrências do evento.

§ 4' E de competência da política de assistência social prestar o atendimento

e/ou acompanhamento à familia- principalmente por ocasião da perda do ente

familiar.

Subseção II
Da Prestação de Beneficio Eventual em Virtude de Morte

Art. 44. O beneficio eventual concebido na forma de beneficio funeral'

deverá ser concedido com o objetivo de reduzir urlnerabilidades provocadas por

morte de mernbro da família e tem por objetivo atender as necessidades urgentes da
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família para enfrentar vulnerabilidades advindas da morte de um de seus provedores

ou membros, podendo ser concedido eÍn bens ou prestação de serviços.

Parágrafo único. O beneficio eventual por morte poderá ser concedido

conforme a necessidade do requerente, sendo competência da política de assistência

social prestar o atendimento e/ou acompanhamento à família por ocasião da perda do

ente familiar.

Art. 45. O alcance do beneficio funeral, preferencialmente, será distinto em

modalidade de:

I - custeio das despesas de uma funerária" coroa de flores, transporte

funeriíLrio, no perímetro municipal.

§ l'O beneffcio funeral poderá ser concedido ern número igual ao das

ocorrências desses eventos.

Subseção III

Da Prestação de BeneÍicio Eventual em Virtude de

Vulnerabilidade TemPorária

Art. 46. O beneficio prestado em üÍtude de rulnerabilidade ternpolfia será

destinado à família ou ao cidadão visando minimizar situações de riscos, perdas e

danos decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços

socioassistenciais buscando o fortalecimento dos ünculos familiares e a inserção

comunitiír'ia.

§ l. A concessão de Beneficio Eventual em virtude de Vulnerabilidade Ternporíria é

caracterizada pelas modalidades:

I - Beneffcio Viagem;
II - Beneficio Alimentação;

III - Beneffcio Moradia;
IV - Beneficio Documentação;
V - Beneficio ComPlemortar.

§2"obeneficioeventualernvirtudedevulrrerabilidadeternporríLriaserá
concedido na forma de bens ou serviços, em caráter tempotí'rio, conforme

disponibilidade orçamentá,r-ia da administração pública, considerando os processos de

atendimento e/ou acompanhamento dos serviços socioassistenciais tipificados.

An. 47 . A situação de wherabilidade ternporária caracteriza-se pelo

advento de riscos, perdas e àanos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos:,

perdas: privação de bens e de segurança material;

danos: agravos sociais e ofensa.

I - riscos: ameaça de sérios padecimentos;
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Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de:

I - ausência de documentação;
II - necessidade de mobilidade intraurbana para garantia de acesso aos

serviços e benefi cios socioassistenciais;
III - necessidade de passagern para outra unidade da Federação, com üstas

a garantiÍ a convivência familiar e comunitária;
lV - ocorrência de violência fisica, psicológica ou exploração sexual no

âmbito familiar ou ofensa à integridade fisica do cidadão;
V - perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares e

comunitários;
VI - processo de reintegração familiar e comunitiáLria de pessoas idosas,

com deficiência ou on 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 autonomi4 de capacidade, de condições ou

de meios próprios da família para prover as necessidades alimentares de seus

membros;
VIII - ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições e

meios para suprir as necessidades de moradia.

Subseção IV

Do Beneficio Viagem

Art. 48. O beneficio eventual ern virtude de vulnerabilidade ternporiíLria,

quando na forma de beneffcio viagern, constitui-se ern modalidade de proüsão de

proteção social de caráter suplernentar e ternporário, não contributiva da assistência

social, ern passagem, de modo a garantir ao cidadão e à famílias condições digras

de retomo à cidade de origern, em ouEas cidades, povoados ou Estados do território

brasileiro, com vistas a garantir a convivência familiar e comunitária.

fut 49. O beneficio üagem é destinado aos cidadãos e à famílias e será

concedido, preferencialmente, nas seguintes situações:

I - retorno de ernigrante à cidade de origern;

II - úsita a ascendente, descendente ou afim que residam em outÍas

cidades, povoados e Estados, nos casos de doenças, falecimento ou privação de

liberdade;
III - necessidade de acompanhamento de crianças, idosos e pessoas com

deficiência;
IV - processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas,

com deficiência ou em situação de rua; crianças, adolescentes, mulheres em situação

de violência e familias que se encontram eÍn cumprimento de medida protetiva;

V - dentre outras situações que üabilizern a garantir a convivência

familiar e comunitilria.
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Subseção V
Do Beneficio Alimentação

AÍ 50. O beneficio eventual em virtude de wlnerabilidade ternporií'ria,

quando na forma de beneffcio alimentação, constitui-se em modalidade de proüsão

de proteção social de caráter suplementar e temporário, não contributiva da

assistârcia social, ern alimentos, para reduzir a vulnerabilidade provocada pela falta

de condições socioeconômicas para aquisição de alimentos com qualidade e

quantidade, de forma a garantir uma alimentação saudável e com segurança às

famílias benefi ciárias.
Subseção VI

Do Beneficio Moradia

AÍt 51. O beneficio evenhral em virtude de rT rlnerabilidade ternporríri4
quando na forma de beneficio moradi4 constitui-se em modalidade de provisão de

proteção social de caráter suplementar e temporário, não contributiva da assistârcia

social, para reduzir a vulnerabilidade de cidadãos e/ou famílias, provocada pela falta

de condições socioeconômicas, ern situação de rua ou ern situação de calamidade

públic4 não excedendo o valor correspo ndente a25Yo do salário mínimo vigente'

Parágrafo único. O beneficio moradia será concedido, preferencialmente,

nas seguintes condi@es:

I - da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos

filhos;
II - da perda circunstancial decorrente da ruptuÍa de vínculos familiares,

da presença de violência ffsica ou psicológica na família ou de situações de ameaça à

vida.

Subseção VII

Do Beneficio Documentação

ArL 52.O beneficio eventual ern virtude de vulnerabilidade ternporária,

quando na forma de beneficio documentação, constitui-se ern modalidade de

proüsão de proteção social de cmáter suplernentar e tempoÍário, não contributiva da

assistência sàcial, prestação de serviços, com objetivo de garantir aos cidadãos. e às

famílias a obtençãó de documentos de que necessitam e não dispõern de condições

para adquiriJos.

Art. 53 O beneficio documentação poderá compreender recolhimento de

taxas, fomecimorto de fotografias e o deslocamento do beneficirírio será concedido,

para obtenção dos seguintes documentos:

I - Registro de Nascimento;
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II - CaÍteira de Identidade;
III . CPF;
IV - Carteira de Trabalho.

Subseção VIII

Do Beneficio Complementar

AÍ. 54. O beneficio eventual ern úrtude de wlnerabilidade ternpoúria,
quando na forma de beneficio complernentar, constitui-se ern modalidade de
proüsão de proteção social de caráter suplernentar e tempoÍírio, não contributiva da
assistência social, que podení ser feita a aquisição de bens de @nsurno e materiais,
conforme disponibilidade orçamentária e financeir4 de modo a garantir às pessoas

ern situação de rua condições dipas de organização da vida cotidian4 após

concessão de beneficio moradia ou acesso à imóvel próprio por meio da política de
habitação.

Parágrafo único. O beneffcio complementar será concedido conforme a

necessidade do requerente, identificada nos processos de atendimento e/ou
acompaúamento dos serviços socioassistenciais tipificados, e podení ser utilizado
para os seguintes fins:

I - Vestuiírios (pessoais, de cama e banho);
II - Utensílios de coziúa (fogão, geladeira, panelas, talheres, pratos);

III - Móveis (cama, guarda-roupa).
IV - Dernais situações que acometem às famílias e as colocam ern situação

de risco social.

Subseção IX

Beneficio Eventual em virtude de desastre ou Calamidade
Pública - BeneÍicio Emergência

Art. 55. O beneffcio eventual ern virtude de desastre ou calamidade públic4
concebido na forma de beneficio ernerg&rcia, constitui-se ern modalidade de
provisão de proteção social de caráter suplementar e temporário de assistência social
concedido com o objetivo de garantir, aos cidadãos e às famílias que

comprovadamente sofreram perdas decorrentes de desastre ou calamidade pública, o
reestabelecimento das condições mínimas de sobrevivência, não excedendo valor de

03 (três) salários mínimos vigentes.

Parágrafo único: As situa@es de calamidade pública e desastre

caracterizam-se por eventos anormais, decorrentes de baixas ou altas temperaturas,

tempestades, enchentes, alagamentos, secas, inversão termic4 desabamentos,

deslizamentos, incêndios, epidernias, os quais causern sérios danos à comunidade
afetad4 inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes, e outras situações

impreüstas ou decorÍentes de caso fortuito.

Ruâ Edigaí de Deus Pitla, 914 - Lol Aratu CEP: 47 806-146- Banerras - Bahra www.barreiras.ba.gov.br (77) 36í4-7í00



AÍ. 56. Para fins de concessão do beneficio emergência aos cidadãos e
famílias, as residências atingidas serão identificadas atraves de laudo ernitido por
tecnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura ou pela Defesa Civil ou pela
Secretaria Municipal de Assistência Social, devendo esta ultima analisar os laudos
ernitidos para a concessão do beneficio.

Seção III

Dos Recursos Orçamentários para oferta de BeneÍicios Eventuais

Art. 57. As despesas decorrentes da execução dos beneficios eventuais serão
proüdas por meio de dotações orgamentárias do Fundo Municipal de Assistência
Social.

Panígrafo único. As despesas com Beneficios Eventuais devern ser preüstas
anualmente na Lei Orçamentriria Anual do Municipio - LOA.

Seção IV

Dos Serviços

AÍ. 58. Serviços socioassistenciais são atividades continuadas que visern à

melhoria de úda da população e cujas ações, voltadas para as necessidades biísicas,
observern os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei Federal no 8.742,
de 1993, atualizada pela Lei Federal no 12.435, de 2011, e na Tipificação Nacional
dos Serviços Socioassistenciais, e suas alterações posteriores.

Seção V

Dos Programas de Assistência Social

Art. 59. Os programas de assistência social compreandern ações integÍadas e

complementares com objetivos, tempo e area de abrangência definidos para
qualificar, inceÍrtivar e melhorar os beneficios e os serviços assistenciais.

§ 1" Os programas serão definidos pelo Conselho Municipal de Assistência
Social, obedecidas a Lei Federal n" 8.742, de 1993, afializada pela Lei Federal n'
12.435, de 2011, e as dernais normas gerais do SUAS, com prioridade para a
inserção profissional e social.

§ 2' Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com
deficiência serão devidamente articulados com o Beneffcio de PrestaÉo Continuada

- BPC, garantido constitucionalmente ao cidadão, pÍesente no art.203, inciso V,
da Constituição FederaV88, sendo regulamentado pela Lei Federal N'8.742, de
1993, arualizada pela Lei Federal N" 12.435,de2011.

Seção VI

Dos Projetos de Enfrentamento à Pobreza
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Art. 60. Os projetos de enfrentamento à pobreza compreendan 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 subsistênci4 elevação do padrão

da qualidade de üda, a preservação do meio-ambiente e sua organização social.

Seção VII

Da Relaçâo com as Entidades e Organizações de Assistência Social

Aí.61. São entidades ou organizações de assistência social aquelas sern

fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestaÍn atendimento e

assessoramento aos beneficiiirios abrangidos pela Lei Federal n' 8.742, de 1993,

atualizada pela Lei Federal no 12.435, de 2011, bem como as que atuarn na defesa e

garantia de direitos, no âmbito da política de assistência social.

Art. 62. As entidades e organizações de assistência social e os serviços,

progÍamas, projetos e beneficios socioassistenciais deverão ser inscritos no Conselho

Municipal de Assistência Social para que obteúam a autorização de funcionamento

no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, observados os parâmetros

nacionais de inscrição definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.

Art. 63. Constituern critérios para a inscrição das entidades ou organiza@es

de Assistência Social, bern como dos serviços, programz§, projetos e beneficios
socioassistenciais:

I - Executar a$es de caráter continuado, permanente e planejado;

II - Assegurar que os serviços, progÍÍrmas, projetos e beneficios

socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos
dos usuiírios;

III - Garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços,

progrÍImas, projetos e benefi cios socioassistenciais;
IV - Garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca

do cumprimento da efetiüdade na execução de seus serviços, programas, projetos e

benefi cios socioassistenciais.

Parágrafo único. Os critérios e prazos para inscrição das entidades ou

organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas' projetos e

beneficios socioassistenciais, devern ser estabelecidos por meio de Resolução do

Conselho Municipal de Assistência Social.

CAPÍTI]LO VI

DO FINANCIAMENTO DA POLÍTTCA MUXTCIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
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EFEITU RA

IRA§
CAPITAL DO OESÍE

Art.64. O financiamento da Politica Municipal de Assistência Social é

preüsto e executado atraves dos instrumentos de planejamento orçamentário
municipal, que se desdobrarn no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Orçamentrárias e na Lei Orçamentária Anual.

Parígrafo único. O orçamento da assistência social deverá ser inserido na
Lei Orçamentríria Anual, devendo os recursos alocados no Fundo Municipal de
Assistência Social serern voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e
viabilização dos serviços, pÍogramas, projetos e beneficios socioassistenciais.

Art. 65. Caberá ao órgão gestor da assistência social responsável pela
utilização dos recursos do respectivo Fundo Municipal de Assistência Social o
contÍole e o acompanhamento dos serviços, progrÍrmírs, projetos e beneficios
socioassistenciais, por meio dos respectivos órgãos de controle, indçendenternente
de ações do órgão repassador dos recursos.

Panígrafo únim. 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.

Seção I

Do Fundo Municipal De Assistência Social

AÍt. 66. Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS,
fundo público de gestão orçamentá'ria, financeira e contábil, com objetivo de
proporcionar recursos para cofinanciar a gestão, serviços, pÍogrÍrmas, projetos e
benefi cios socioassistenciais.

Art. 67. Constituirão recursos do Fundo Municipal de Assistência Social -
FMAS:

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

II - dota@es orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei
estabelecer no transconer de cada exercício;

III - doações, auxílios, contribuições, subvenções de organiza@es
intemacionais e nacionais, Governamentais e não Govemamentais;

IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo, realizadas na
forma da lei;

V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias
oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de
outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a

Íeceber poÍ força da lei e de convênios no setor.
VI - produtos de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

VII - doa@es em especie feitas diretamente ao Fundo;
VIII - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.
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CAPITAL DO OESTE

§l' A dotação orçamentária preüsta para o Fundo Municipal de Assistência
Social sení automaticamente transferida às suas contas, tão logo sejam realizadas as

receitas correspondentes.

§ 2" Os recursos que compõern o Fundo, serão depositados em instituições
financeiÍas oficiais, em conta especial sobre a denominação - Fundo Municipal de
Assistência Social - FMAS.

§ 3" As contas recebedoras dos recursos do cofinanciamento federal das
ações socioassistenciais serão abertas pelo Fundo Nacional de Assistência Social -
FNAS.

§ 4' As contas recebedoras dos recursos do cofinanciamento estadual das

açôes socioassistenciais serão abertas pelo Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS.

§ 5o Para recebimento das receitas previstas nos incisos II, n, V, VI, VII e

VIII, o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS possuirá conta específica
aberta pela Gestão Municipal, conforme disposto no Parágrafo Único do Art. 30 da
Lei Federal n" 8.742, de 1993, atualizada pela Lei Federal Íf 12.435, de 201 l.

Art. 68. O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal gestora da política
de assistência social, sob orientação e fiscalização do Conselho Municipal de
Assistência Social.

Parágrafo único. O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social -
FMAS integrará o orçamento da Secretaria Municipal gestora da política de
assistência social.

Art. 69. Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS,
serão aplicados ern:

I - financiamento total ou parcial de pÍogramas, projetos, serviços e
beneficios de assistência social desenvolüdos pela Secretaria Municipal gestora da
politica de assistência social ou por Orgão conveniado;

II - ern parcerias entre poder público e entidades ou organizações de
assistência social paÍa a execução de serviços, programas e projetos
socioassistenciais específi cos;

III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos
necessários ao desenvolümento das ações socioassistenciais;

IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para
prestação de serviços de Assistência Social;

V - desenvolvimento e aperfeiçoarnento dos instrumentos de gestão,
planejamento, administração e controle das ações de Assistência Social;

VI - pagamento dos beneficios eventuais, conforme o disposto nesta Lei;
VII - pagamento de profissionais que integrarern as equipes de referência,
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AÍ. 70. O rçasse de recursos para as entidades e organizações de
Assistência Social, devidamente inscritas no CMAS, será efetivado por intermédio
do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de
Assistência Social, observando o disposto nesta Lei.

CAPÍTULOVII

DAS DTSPOSTÇÓIS rrnarS E TRANSITÓRrAS

Art. 7l Fica o Chefe do Poder Executivo Municlpal, para cumprimento
desta Lei, autorizado a proceder, em prÍtzo de até 180 (cento e oitenta) dias, às

modificações necessárias no Plano Plurianual e na Lei Orçamentríria do exercício
2019, incluindo abertura de créditos adicionais, remanejamentos, transposições e

transfer&rcias, observada a legislação ügente e os limites das dotações globais.

AÍ. 72. Esta lei entra eÍn ügor na data da sua publicação.

AÍ. 73. Revogam-se as Leis Municipais mm disposi@es em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barreiras, ern l6 dejaneiro de 2020.

JOÁO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito Municipal
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