
LEI MUNICIPAL N° 1145/2021 

GABINETE DA PREFEITA 

De 19 de Outubro de 2021. 

ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 870/2015 , QUE 
DISPOE SOBRE O SISTEMA UNICO DE 
ASSISTENCIA SOCIAL, NO SEU ARTIGO 19, QUE 
INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL, SUA COMPOSif;AO E 
MANDATO. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, no uso de suas 
atribuicoes legais, 

FAf;O SABER QUA A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do 
Ceara, aprovou o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal e EU sanciono a 
seguinte: 

LE I: 

Art. 1 °. A lei N° 870/2015, passa a vigorar com as seguintes alteracoes: 

Art. 19. Fica instituido o: Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS do 
Municipio de Brejo Santo- CE, orgao superior de deliberacao colegiada, de carater 
permanente e cornposicao paritaria entre governo e sociedade civil, vinculado a 
Secretaria de Protecao Social, .Justica, Cidadania, Mulher e Direitos Humanos - SPS, 
cujos membros, nomeados pelo Prefeito, tern mandato de 2 (dais) anos, permitida {mica 
reconducao por igual periodo. 

§ 1 ° 0 CMAS e composto por 12 (doze) membros titulares e 12 (doze) membros 
suplentes, indicados de acordo com os criterios seguintes: 

I - 06 (seis) representantes governamentais, cujas secretarias estao elencadas no 
Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistencia Social; 

II- 06 (seis) representantes da sociedade civil, observado as Resolucoes do 
Conselho Nacional de Assistencia Social-CNAS, dentre eles 02 (dais) representantes dos 
usuarios ou de organizacoes de usuarios, 02 (dais) representantes das entidades e 
organizacoes da sociedade civil e 02 (dais) representantes dos trabalhadores do setor 
ou de organizacoes de Trabalhadores do SUAS, respeitando o criteria da 
proporcionalidade, escolhidos em fora pr6prio sob fiscalizacao do Ministerio Publico. 

§2° Consideram-se para fins de representacao no Conselho Municipal o 

segmento: 
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I - de usuarios aqueles vinculadas aos services, programas, projetos e beneficios 
da politica de assistencia social ou organizados, sob diversas formas, em grupos que 
tern como objetivo a luta por direitos. 

II - de organizacoes de usuarios aquelas que tenham entre seus objetivos a 
defesa e garantia de direitos de individuos e grupos vinculados a politica de assistencia 
social; 

III - de trabalhadores do SUAS aqueles vinculados aos services, programas, 
projetos e beneficios da politica de assistencia social ou organizados, sob diversas 
formas, em grupos que tern como objetivo a luta por direitos. 

IV - de trabalhadores, legitima todas as formas de organizacao de trabalhadores 
do setor coma, associacoes de trabalhadores, sindicatos, federacoes, conselhos 
regionais de profiss6es regulamentadas, f6runs de trabalhadores, que defendem e 
representam os interesses dos trabalhadores da politica de assistencia social. 

§3° Os trabalhadores investidos de cargo de direcao ou chefia, seja no ambito da 
gestao das unidades publicas estatais ou das entidades e organizacoes de assistencia 
social nao serao considerados representantes de trabalhadores no ambito dos 
Conselhos. 

§4° 0 CMAS e presidido por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, 
para mandato de 2 (dois) anos, permitida unica reconducao por igual periodo. 

§5° Deve-se observar em cada mandato a alterriancia entre representantes da 
sociedade civil e governo na presidencia e vice-presidencia do CMAS, quando houver 
reconducao. 

§6° Deve-se observar em cada mandato, nos cargos de presidente e vice- 
presidente a representatividade dos dois segmentos, civil e govemo. 

§7° 0 CMAS contara com uma Secretaria Executiva, a qual tera sua estrutura 
disciplinada em ato do Poder Executivo. 

Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

PAc;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do Ceara, em 

19 de Outubro de 2021. 
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'-MariaJllslaine Santana Sampaio Landim 
Prefeita Municipal 


