
PROJETO DE LEI Nº 015/2016, 12 DE ABRIL DE 2016. 

  

 

ALTERA  O ART. 3º DA LEI 1.135/1995 QUE CRIA 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

   Art. 1o – Altera e dá nova redação ao artigo 3º da Lei Municipal n° 1.135/1995, 
passando para a seguinte redação: 

.............. 
 

  Art. 3º - O Conselho Municipal de Assistência Social é constituído de forma paritária, 

composto por doze membros e respectivos suplentes: 

I – Do Governo Municipal: 

a. Dois representantes da Secretaria Municipal da Saúde; 

b. Um representante da Secretaria Municipal da Educação e Cultura; 

c. Um representante da Secretaria Municipal de Finanças; 

d. Um representante da Secretaria Municipal de Administração; 

e. Um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 

II. Dos Prestadores de Serviços: 

a. Um representante da EMATER; 

 

III. Dos Usuários: 

a. Um representante da APAPE- Associação de Pais e Amigos de Pessoas Especiais; 

b. Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

c. Um representante da Associação Comercial e Industrial – ACI; 

 

 

 

 



IV – Dos profissionais da Área: 

 

a) Dois representantes técnicos; 

 

I – Cada titular do CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social, terá um 

suplente, oriundo da mesma categoria representativa; 

II – Somente será admitida a participação no CMAS- Conselho Municipal de 

Assistência Social, de entidades constituídas, em pleno e regular funcionamento ou 

consideradas representativas pelo Conselho; 

 

III – Os representantes das entidades componentes do CMAS- Conselho Municipal de 

Assistência Social,  serão indicados por suas respectivas entidades e posteriormente, 

nomeados pelo Prefeito Municipal; 

 

IV – Os representantes do Governo Municipal serão de livre escolha do Prefeito; 

 

V – O exercício da função de Conselheiro é considerado serviço público relevante e 

não será remunerado; 

 

VI – Os conselheiros serão excluídos do CMAS- Conselho Municipal de Assistência 

Social e substituídos pelos respectivos suplentes em caso de faltas injustificadas a três 

reuniões consecutivas ou cinco reuniões alternadas; 

 

VII – Os membros do CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social  poderão ser 

substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável apresentada 

ao Prefeito Municipal; 

 

VIII – Cada instituição ou entidade que compõe o CMAS- Conselho Municipal de 

Assistência Social indicará por Ofício o seu representante titular e suplente, sendo que 

o mesmo deverá ser assinado pelo titular da instituição ou pelo Presidente da entidade 

representada; 



 

IX – Toda entidade ligada à Assistência Social seja pública, privada, prestadora de 

serviços, usuários ou profissionais da área, que deseja integrar ao CMAS- Conselho 

Municipal de Assistência Social, deverá encaminhar solicitação por escrito, sendo a 

mesma encaminhada à apreciação plenária. Da mesma forma, a entidade que não mais 

desejar fazer parte do CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social deverá 

encaminhar por escrito o seu pedido de exclusão; 

 

X – O conselheiro suplente tem assegurado o direito de voz e não de voto nas reuniões 

plenárias em que o titular estiver presente; 

 

XI – Cada membro do CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social terá direito a 

um único voto na sessão plenária; 

 

XII – As decisões do CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social serão 

consubstanciadas em resoluções; 

 

XIII – O mandato dos membros componentes do CMAS- Conselho Municipal de 

Assistência Social será de dois anos, passível de reeleição por igual período. 

.............. 

 Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS, em.... 
 

Visto em 12/04/2016 
 

 
Guerino Backes 

Prefeito Municipal 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Prezados Vereadores, 

 

 

  O Projeto de Lei nº 015/2016 altera a Lei Municipal nº 1.135/2016, 

que vem atender a necessidade da reformulação do Regimento Interno, uma vez 

que o mesmo encontra-se defasado, tornou-se necessária a adequação de nossa 

Legislação, para assim, podermos dar continuidade em nossos programas 

sociais. 

 Certos de vossa apreciação, aguardamos a aprovação unânime deste 

Projeto de Lei. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Guerino Backes 

  Prefeito Municipal 

 
 

 

 


