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AUTÓGRAFO Nº 10.345/2005 
LEI  Nº 9575 

De 26 de Dezembro de 2005. 
 

Altera dispositivos da Lei nº 6.110/1995, alterada pela Lei nº 8.449/2001,  
que dispõe sobre instituição, composição e competência do 

 Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. 
 

                                       Prefeito EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 
     FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
                                       Art. 1º –  O artigo 1º da Lei 6.110, de 14 de dezembro de 1995, 
alterado pela Lei nº 8.449, de 10 de outubro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
                                       Art. 1º - Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social – 
C.M.A.S., instância colegiada de caráter deliberativo permanente e de composição paritária, 
vinculado à estrutura do órgão de Administração Pública Municipal, responsável pela Gestão 
da Política Municipal de Assistência Social. (NR) 
  
                                       Art. 2º – Os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 10 da Lei nº  6.110, de 14 de 
dezembro de 1995, alterada pela Lei nº 8.449, de 10 de outubro de 2001, passam a vigorar 
com as seguintes redações: 
 
                                       Art. 2º - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social: 
(NR) 
I. convocar e coordenar, a cada dois anos, ou, extraordinariamente, por maioria absoluta 

de seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição 
de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do 
sistema; 

 
II. propor a formulação de estudos e pesquisas com vistas a identificar situações relevantes 

e a qualificar os serviços da Assistência Social; 
 
III. articular com as Políticas de Assistência Sociais Federais, Estaduais e com as demais 

Políticas Sociais do Município para execução de ações a nível participativo ou de 
complementaridade que beneficiem os cidadãos; 

 
IV. estabelecer as prioridades da Política Municipal de Assistência Social e aprovar os 

Planos Municipais de Assistência Social, de acordo com as diretrizes gerais emanadas 
das Conferências Municipais de Assistência Social e com os estudos realizados; 

 
V. atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da Política de Assistência 

Social do Município; 
 
VI. zelar pela execução desta política, visando a qualidade e adequação da prestação de 

serviços na área de assistência, para a efetivação de um sistema descentralizado e 
participativo de Assistência Social;  
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VII. apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada pelo 
órgão da Administração Municipal responsável pela Gestão da Política Municipal de 
Assistência Social; 

 
VIII. acompanhar, avaliar e aprovar a gestão dos recursos vinculados ao Fundo Municipal de 

Assistência Social e os demais recursos destinados à Assistência Social, bem como, os 
ganhos sociais e o desempenho dos programas, projetos e ações aprovados; 

 
IX. inscrever e fiscalizar as instituições de Assistência Social atuantes no Município; 
 
X. definir e normatizar critérios e indicadores de desempenho, de resultado e de qualidade 

para o funcionamento dos serviços de Assistência Social de natureza pública e privada 
no âmbito municipal; 

 
XI. acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de assistência prestados à população pelos 

órgãos, entidades governamentais e não governamentais do Município; 
 
XII. propor a celebração de contratos ou convênios entre o setor público e as instituições 

assistenciais  privadas que prestem serviços de Assistência Social no âmbito municipal; 
 
XIII. elaborar e aprovar seu regimento interno; 
 
XIV. solicitar as indicações para o preenchimento de cargo de conselheiro, nos casos de 

vacância e término do mandato; 
 
XV. publicar no órgão oficial de divulgação do município suas resoluções administrativas,  

bem como, as contas do Fundo Municipal de Assistência Social e os respectivos 
pareceres emitidos.  

 
                                       Art. 3º – O Conselho Municipal de Assistência Social será composto 
de 24 (vinte e quatro) membros e respectivos suplentes, sendo: (NR) 

 
I - 12 (doze) representantes do Poder Público, assim representados: 
a) 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, do 

Trabalho e dos Direitos da Cidadania; 
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Educação; 
c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene; 
d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Estratégica; 
e) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças; 
f) 1 (um) representante da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos; 
g) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer; 
h) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura; 
i) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Habitação; 
j) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres; 
k) 1(um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Negócios do Turismo. 
 
II - 12 (doze) representantes da Sociedade Civil, indicados por área de atuação e 
assim representados: 
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a) 2 (dois) representantes de entidade de atenção à criança e ao adolescente, por elas 
indicados; 

b) 1 (um) representante de entidade de atenção à pessoa portadora de  necessidades 
especiais, por elas indicado; 

c) 1 (um) representante de entidade de atenção à 3ª idade, por elas indicado; 
d) 3 (três) representantes de entidades de Assistência Social gerais, não 

especificados nas alíneas anteriores, por elas indicados; 
e) 2 (dois) representantes de Associações Comunitárias (Associação de Bairros, 

Conselho de Moradores, Clubes de Mães, Sindicatos), por elas indicados; 
f) 2 (dois) representantes de Conselhos Profissionais (CRESS, OAB, CRP) com 

representação no Município, afetos à área, por eles indicados; 
g) 1 (um) representante das Universidades com sede no município, por elas 

indicado; 
 

                                       § 1º – Os Conselheiros representantes do Poder Público serão 
indicados pelo Prefeito dentre pessoas com poderes de decisão no âmbito da sua respectiva 
representação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da solicitação para nomeação e posse do 
Conselho.  
 
                                       § 2º – Os Conselheiros representantes da sociedade civil, desde que 
indicados conforme inciso II deste artigo, serão eleitos em Assembléia pelo Fórum Municipal 
de Assistência Social, especialmente convocado para tal fim.  
 
                                       § 3º - Cada titular do CMAS terá um suplente, oriundo da mesma 
categoria representativa. 
 
                                       § 4º - Os membros do Conselho e os respectivos suplentes, a partir da 
próxima eleição, exercerão mandato de 03 (três) anos, admitindo-se apenas uma reeleição.  
 
                                       § 5º - O Conselho, através de seu regimento interno, regulamentará os 
procedimentos de transição de forma a garantir que o Conselho seja renovado anualmente em 
somente 1/3 (um terço) de sua composição, observado todos os demais critérios legais. 
 
                                       § 6º - A função de membro de Conselho é considerada de interesse 
público relevante e não será remunerada. 
 
                                       Art. 4º - O CMAS terá a composição administrativa abaixo descrita e 
o seu funcionamento será disciplinado por regimento próprio: (NR) 

 
I – Plenário; 
II – Diretoria Executiva, composta de Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º 
Secretário; 
III – Secretaria Executiva, composta por elementos materiais e humanos necessários 
ao funcionamento do Conselho, com um profissional de nível superior de 
escolaridade, no mínimo, além de possuir características compatíveis aos trabalhos 
administrativos e de apoio; 
IV – Comissões constituídas por Resolução do Plenário. 
 

                                       Parágrafo único – A Secretaria Executiva, especializada em 
trabalhos administrativos e de apoio, poderá ser estruturada de forma a comportar o 
atendimento aos demais Conselhos Municipais específicos da área social. 
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                                       Art. 5º – A Diretoria Executiva do Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS – será eleita pelo voto direto da maioria absoluta dos 
Conselheiros Titulares ou Suplentes em exercício, em Assembléia Geral convocada 
especificamente para este fim. (NR) 
 
                                       Parágrafo único –  O mandato da Diretoria Executiva será de 3 (três) 
anos, permitida uma reeleição por igual período.  

                         ....... 
                                       Art. 7º - As sessões serão instaladas com o mínimo de 12 (doze) 
Conselheiros Titulares. (NR) 

                         ........ 
                                       Art. 10 - O CMAS, para melhor desempenho de suas funções, poderá 
solicitar auxílio profissional às pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à formação 
profissional na área da assistência social, às entidades representativas de profissionais e de 
usuários dos serviços de assistência social, sem embargo de sua condição de membro, que em 
tal hipótese agirão como colaboradores. (NR) 
 
                                       Parágrafo Único: Poderão também ser convidadas pessoas ou 
instituições de notória especialização para assessorar o CMAS, bem como ainda, ser  criadas 
Comissões Internas, compostas pelas entidades membros do CMAS e outras instituições, para 
promoverem estudos e emitirem pareceres a respeito de temas específicos. 
 
                                       Art. 3º  – O artigo 13 e parágrafo único da Lei nº 6.110, de 14 de 
dezembro de 1995, alterada pela Lei nº 8.449, de 10 de outubro de 2001, passam a vigorar 
com as seguintes redações: 
 
                                       Art. 13 – Os  recursos do FMAS serão utilizados, mediante 
orçamento anualmente elaborado, para executar os Planos de Ações Municipais de 
Assistência Social aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social. (NR) 
 
                                       Parágrafo único –  O orçamento previsto no caput deste artigo será  
submetido à apreciação e aprovação do chefe do Poder Executivo Municipal, para integrar o 
Orçamento Geral do Município, de acordo com a Constituição Federal. 
 
                                       Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
                                       Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
                                       20 de dezembro de 2005. 
 
 

 
EDUARDO PIACENTI 

Presidente da Câmara Municipal 
Projeto de  Lei nº 280/05 
Aprovado em 19/12/2005, na 4ª Sessão Extraordinária 
Registrado e publicado na Diretoria Legislativa da Câmara em 20/12/2005 
 

 
Maira Menezes Guiducci 
     Diretora Geral 

Autor da propositura: 
ebg/                                                                                                                               Executivo 


