ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

LEI MUNICIPAL N® 438/2016, DE 08 DE JUNHO DE 2016.

Altera a Lei Municipal de n° 340 de 10 de outubro de 2007, da

criação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e
dá outras providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE MONTADAS. ESTADO DA PARAÍBA, FAZ
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE
LEI:

CAPÍTULO I
Da Natureza e Finalidade

Art. 1°. O Conselho Municipal da Assistência Social da Paraíba - CMAS/PB,
órgão superior de deliberação colegiada de caráter permanente do sistema
descentralizado e participativo da Assistência Social, de composição paritária entre
governo e sociedade civil, vinculado ao órgão gestor municipal da política de
Assistência Social.

Art. 2°. O Conselho Municipal da Assistência Social tem por finalidade deliberar,
nomiatizar e fiscalizar a Política Municipal da Assistência Social, bem como articular
as demais políticas públicas que desenvolvam ações de Assistência Social.
CAPÍTULO II
Das Competências

Art. 3°. Compete ao Conselho Municipal da Assistência Social de Montadas CMAS/PB:

1- aprovar a política de assistência social, elaborada em consonância com as
diretrizes estabelecidas pelas conferências;
II - convocar ordinariamente a cada 04 (quatro) anos, ou extraordinariamente, a
cada 2 anos a Conferência Municipal que terá a atribuição de avaliar a situação da
Assistência Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento e acompanhamento do
sistema (L0ASart.18 inciso VI/ NOB/SUAS/2012 art.117):

III - aprovar o plano de assistência social elaborado pelo órgão gestor da política
de assistência social;

IV- aprovar o plano de capacitação, elaborado pelo órgão gestor;
V - acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa Bolsa Família (PBF);

VI - 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 Único de Assistência Social - IGDSUAS;
VII - planejar e deliberar sobre os gastos de no mínimo 3% (três por cento) dos
recursos do IGD PBF e do IGDSUAS destinados ao desenvolvimento das atividades

do conselho;

VIII - participar da elaboração e aprovar as propostas de Lei de Diretrizes
Orçamentárias, Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual no que se refere à

