
                                                         MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ 
                                            Poder Executivo 

 

 

1 

LEI Nº 167, de 03 de junho de 2013. 
 
 

REESTRUTURA O CONSELHO MUNI-
CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE SANTA BÁRBARA DO 
PARÁ. 

 
 

A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará, no pleno uso de suas atribuições 
legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e o Fundo Municipal 

de Assistência Social de Santa Bárbara do Pará - FMASSBP, instituídos pela Lei muni-
cipal nº 042, de 24 de junho de 1997, são instrumentos públicos de participação comu-
nitária com base na legislação existente. O Conselho Municipal de Assistência Social é 
instância do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social, de caráter 
permanente e deliberativo, de composição paritária entre governo e sociedade civil, 
propiciando o controle social desse Sistema, são vinculados à estrutura administrativa 
da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 
Art. 2º A Secretaria Municipal de Assistência Social fornecerá ao Conselho os 

meios e instrumentos para a consecução de suas finalidades, que deverá prover a in-
fraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos 
e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros 
representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de su-
as atribuições, para outras localidades fora da circunscrição territorial do Município. 

 
Art. 3º A participação no Conselho Municipal de Assistência Social consiste em 

serviço de utilidade pública, de natureza relevante, e seus integrantes serão considera-
dos agentes públicos para todas as finalidades previstas em lei e não serão remunera-
dos. 

 
Art. 4º No desempenho de suas atividades o Conselho Municipal de Assistência 

Social obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade, eficiência e universalidade dos serviços da assistência social. 

 
CAPÍTULO II 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Seção I 

Da constituição e composição 
 

Art. 5º O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS é órgão de forma co-
legiada e composição paritária, de natureza normativa, deliberativa e fiscalizatória den-
tro de suas competências institucionais. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5536357/art-1-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5536340/art-2-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5536308/art-3-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5536274/art-5-da-lei-9302-07-ponta-grossa
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Art. 6º O CMAS é composto por 10 (dez) membros efetivos e respectivos suplen-
tes, nomeados pelo Prefeito Municipal, sendo:  

 
I - 05 (cinco) representantes do Poder Executivo Municipal: 

a) 01 (um) da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
b) 01 (um) da Secretaria Municipal de Saúde; 
c) 01 (um) da Secretaria Municipal de Educação; 
d) 01 (um) da Secretaria Municipal de Finanças; 
e) 01 (um) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

II - 05 (cinco) representantes da sociedade civil. 
 
§ 1º Dois grupos de Conselheiros compõem o CMAS: 
 

a) os representantes do poder público, indicados pelo Governo Municipal; 
b) os representantes da sociedade civil, os quais são indicados pelas enti-

dades inscritas no CMAS. 
 
§ 2º São representantes da sociedade civil as entidades sociais prestadores de 

serviços, as entidades de defesa dos usuários e as entidades que representam os tra-
balhadores da área social, eleitos pelas respectivas entidades, em Assembléia instalada 
especificamente para esse fim, sob a fiscalização do Ministério Público, sendo o primei-
ro mais votado o titular, e o segundo mais votado seu suplente. Os representantes do 
Poder Público Municipal são de livre escolha do Prefeito Municipal. 

 
Seção II 

Das finalidades 
 

Art. 7º São as seguintes as finalidades do CMAS: 
 
I - Definir as prioridades da política municipal de assistência social; 
II - Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Muni-

cipal de Assistência Social; 
III - Atuar na formulação de estratégias e controle da execução da política muni-

cipal de Assistência Social; 
IV - Exercer o poder normativo da Assistência Social no âmbito da Administração 

Pública Municipal, observada a legislação vigente; 
V - Exercer o poder fiscalizatório das atividades da assistência social no Municí-

pio, financiadas com recursos públicos, inclusive quanto à utilização, por particulares, 
de recursos repassados a título de transferência voluntária para execução de projetos e 
programas na área da assistência social. 

 
Seção III 

Das competências 
 
Art. 8º Compete ao CMAS: 
 
I - Estabelecer normas para cadastro das Entidades de Assistência Social atuan-

tes no Município; 
II - Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e 

privada no campo da Assistência Social; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5536253/art-6-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5536034/art-7-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5535928/art-8-da-lei-9302-07-ponta-grossa
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III - Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços de Assistência Social prestados 
no Município por entidades públicas e privadas; 

IV - Propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e or-
çamentárias do FMASSBP e fiscalizar a movimentação e a aplicação de recursos; 

V - Definir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de Assistên-
cia Social públicos e privados no âmbito municipal; 

VI - Estabelecer critérios para a celebração de contratos e convênios entre o Mu-
nicípio e as Entidades Privadas que prestam serviços de Assistência Social no âmbito 
municipal; 

VII - Atuar como fiscal dos contratos de repasse de recursos ou bens da assis-
tência social a entidades públicas e privadas em parceria com o servidor público muni-
cipal designado para tanto no respectivo instrumento; 

VIII - Elaborar e aprovar seu Regimento Interno; 
IX - Zelar pela efetivação do Sistema Único da Assistência Social/SUAS, no Mu-

nicípio; 
X - Acompanhar as condições de acesso da população usuária da Assistência 

Social, indicando as medidas pertinentes à correção das exclusões constatadas; 
XI - Fiscalizar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o 

desempenho dos programas e projetos aprovados; 
XII - Fazer publicar suas Resoluções no órgão oficial de divulgação dos atos mu-

nicipais; 
XIII - Convocar, ordinariamente, a cada 02 (dois) anos, ou extraordinariamente, 

por maioria de seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social, que terá 
a atribuição de avaliar a situação da Assistência Social no Município e propor diretrizes 
para o aperfeiçoamento do sistema; 

XIV - Promover a integração dos demais órgãos colegiados municipais atuantes 
na área da Assistência Social; 

XV - Regulamentar as indicações para o cargo de Conselheiro, posse e vacân-
cia; 

XVI - Cassar o registro de funcionamento das Entidades Sociais, conforme Rso-
lução específica deste Conselho; 

XVII - Eleger o Presidente, o Vice Presidente, a Diretoria e o Secretário Executivo 
do Conselho. 

 
Seção IV 

Da estrutura e funcionamento 
 

Art. 9º O Conselho Municipal de Assistência Social terá a seguinte estrutura: 
 
I - Plenário; 
II - Diretoria; 
III - Secretaria Executiva; 
IV - Comissões Temáticas. 
 
§ 1º O Plenário, constituído da totalidade dos membros do CMAS, é o órgão deli-

berativo sobre as matérias de competência do Conselho. 
 
§ 2º O Presidente e o Vice-Presidente do CMAS serão eleitos entre seus mem-

bros, na primeira reunião de gestão, por um período de 02 (dois) anos, alternando-se, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5535627/art-9-da-lei-9302-07-ponta-grossa
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uma gestão por representantes governamentais e outra por representantes não gover-
namentais, a quem compete: 

 
I - Preparar, convocar e presidir as reuniões do Plenário; 
II - Representar o Conselho, judicial e extra-judicialmente; 
III - Firmar, com o Secretário Executivo, as resoluções do CMAS; 
IV - Incumbir-se da correspondência do CMAS; 
V - Receber e dar encaminhamento às sugestões, reivindicações e denúncias 

formuladas perante o Conselho; 
VI - Desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Regimento In-

terno. 
 
§ 3º Ao Vice-Presidente do CMAS, compete substituir o Presidente em suas fal-

tas ou impedimentos. 
 
§ 4º A Diretoria será constituída pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário 

Executivo e Coordenadores das Comissões Temáticas, a quem compete: 
 
I - Dar respaldo e sustentação as decisões tomadas pelo Presidente e pelo Ple-

nário; 
II - Dar sustentação à infraestrutura administrativa do Conselho e do Plenário; 
III - Avaliar, discutir e deliberar sobre casos omissos; 
IV - Desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Regimento In-

terno. 
 
§ 5º Ao Secretário Executivo do CMAS, servidor público efetivo ou não, compete: 
 
I - Dar encaminhamento às deliberações do Plenário; 
II - Elaborar as atas das reuniões do Plenário; 
III - Organizar e guardar os documentos do Conselho; 
IV - Organizar e manter o cadastro das entidades de assistência social atuantes 

no Município; 
V – Coordenar, supervisionar, dirigir a equipe e estabelecer os planos de trabalho 

da Secretaria Executiva do CMAS; 
VI – Ordenar e elaborar os relatórios das atividades do CMAS; 
VII – Subsidiar, assessorar, levantar e sistematizar as informações que permitam 

a Presidência, ao Colegiado, Comissões e Grupos de Trabalho tomar decisões; 
VIII - Desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Regimento 

Interno. 
 
§ 6º A critério do Plenário, poderão ser constituídas Comissões Temáticas, in-

cumbidas de atribuições específicas. 
 
Art. 10. O CMAS reunir-se-á ordinariamente a cada mês, e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros. 
 
Art. 11. As reuniões do CMAS somente poderão ser realizadas com a presença 

da maioria simples de seus membros, em primeira convocação, ou com o número a ser 
definido no Regimento Interno, em segunda e terceira convocações. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5535002/art-10-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534982/art-11-da-lei-9302-07-ponta-grossa
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Art. 12. As decisões do CMAS constarão de Resoluções aprovadas pela maioria 
de seus membros presentes na reunião, onde cada membro do CMAS terá direito a um 
único voto na reunião plenária. 

 
Art. 13.  Todas as reuniões do CMAS serão públicas e precedidas de ampla di-

vulgação. 
  
Art. 14. As Comissões Temáticas têm como objetivo acompanhar os programas 

socioassistenciais, tais como Benefício de Prestação continuada – BPC, Programa Bol-
sa Família – PBF e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI.   

 
Art. 15. Para melhor desempenho de suas funções, o CMAS poderá recorrer a 

pessoas e instituições. 
 
§ 1º Consideram-se colaboradores do CMAS as instituições formadoras de re-

cursos humanos para a Assistência Social e áreas afins, as entidades representativas 
de profissionais e usuários dos serviços de Assistência Social, sem embargo de sua 
condição de integrante do Conselho. 

 
§ 2º Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização 

para assessorar o CMAS em assuntos específicos. 
 
Art. 16. O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Assistência Soci-

al, prestará ao CMAS o apoio administrativo necessário. 
 

Seção V 
Do mandato 

 
Art. 17. O mandato dos membros do CMAS é de 02 (dois) anos, permitida ape-

nas uma única recondução por igual período. 
 
Art. 18. Os membros do CMAS poderão ser substituídos pelos suplentes a qual-

quer tempo, mediante solicitação das Entidades, ou do Titular da pasta, tratando-se de 
representante do Poder Público. 

 
Art. 19. Será substituído, necessariamente, o Conselheiro que: 
 
I - Desvincular-se do órgão ou entidade de origem; 
II - Por presunção de renúncia, não comparecer ou não se fizer representar pelo 

suplente em 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas, e 
sem justificativa, a qual deverá ser aprovada pelo Conselho na forma prevista no Regi-
mento Interno; 

III - Renunciar; 
IV - Proceder de modo incompatível com a dignidade das funções; 
V - For condenado, por sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal. 
 
Art. 20. Perderá o mandato o Conselheiro vinculado à entidade que incorrer em 

qualquer das seguintes situações: 
 
I - Funcionamento irregular de acentuada irregularidade; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534969/art-12-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534954/art-13-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534945/art-14-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534945/art-14-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534945/art-14-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534926/art-15-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534841/art-17-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534823/art-18-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534800/art-19-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534685/art-20-da-lei-9302-07-ponta-grossa
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II - Extinção de sua base territorial de atuação no Município; 
III - Imposição de penalidade administrativa por infração grave; 
IV - Desvio ou má utilização dos recursos financeiros ou materiais recebidos de 

entidades públicas, privadas ou de pessoas físicas; 
V - Desvio de sua finalidade principal, pela não prestação dos serviços propostos 

na área de assistência social. 
 
Art. 21. A substituição e a perda de mandato dar-se-ão por deliberação mediante 

maioria qualificada, em procedimento iniciado mediante provocação de Conselheiro, do 
Ministério Público ou de qualquer cidadão, assegurada ampla defesa. 

 
Parágrafo único. No caso de perda de mandato, assume o suplente e a escolha 

da nova suplência, dar-se-á na forma estabelecida no Regimento Interno. 
 
Art. 22. O exercício do mandato de Conselheiro do CMAS é considerado serviço 

público relevante e não será remunerado. 
 
Parágrafo único. Os representantes do Poder Público Municipal deverão ser 

dispensados de suas funções durante o período das reuniões do CMAS. 
 

CAPÍTULO III 
DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Art. 23. O Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Bárbara do Pará - 

FMASSBP, criado pela Lei municipal nº 042, de 24 de junho de 1997, de gestão orça-
mentária, financeira e contábil, é instrumento de captação e aplicação de recursos e 
tem como objetivo proporcionar meios para o cofinancimento da gestão, dos benefícios, 
dos serviços, dos programas e dos projetos da área de assistência social, conforme 
estabelece a Lei federal nº 8.742, de 07/12/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social) e 
suas alterações. 

 
§ 1º As ações referentes aos serviços, à gestão, aos benefícios, aos programas e 

aos projetos assistenciais financiados pelo FMAS devem visar o direito à assistência 
social, promovendo o atendimento das necessidades básicas da população que viven-
cia situações de pobreza, de risco ou de vulnerabilidade social. 

 
§ 2º O Município deve repassar recursos próprios todo mês à conta específica do 

FMASSBP, conforme programação financeira elaborada pelo Gestor do Fundo, deven-
do, obrigatoriamente, prever a sua cota de cofinanciamento na Lei Orçamentária Anual, 
conforme art. 15, da Lei federal nº 8.742, de 07/12/1993 e artigos 71 e 71, da Lei federal 
nº 4.320, de 17/03/1964. 

  
CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 
 

Seção I 
Da subordinação do fundo 

 
Art. 24. O FMASSBP fica vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Assis-

tência Social, e terá um Gestor e uma Coordenação nomeados pelo Prefeito Municipal, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534574/art-21-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534530/art-22-da-lei-9302-07-ponta-grossa
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534481/art-23-da-lei-9302-07-ponta-grossa
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sob a fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social, e funcionará nas de-
pendências físicas da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 
§ 1º O FMASSBP terá sua própria gestão de seus recursos. 
 
§ 2º O FMASSBP terá como Gestor o Secretário Municipal de Assistência Social, 

nomeado pelo Prefeito, responsável pela política de Assistência Social, sob orientação 
e controle do CMAS. 
 

Seção II 
Das atribuições do Prefeito Municipal 

 
Art. 25. São atribuições do Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará: 

 
I - Nomear o Gestor do FMASSBP; 
II – Nomear o Coordenador do FMASSBP; 

 
Seção III 

Das atribuições do Gestor do Fundo 
 

Art. 26. São atribuições do Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social de 
Santa Bárbara do Pará: 

 
I - Gerir o FMASSBP e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em 

conjunto com o CMAS; 
II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Pla-

no Municipal de Assistência Social; 
III - Submeter ao CMAS o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância 

com o Plano Municipal de Assistência Social e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
IV – Submeter ao CMAS as demonstrações mensais de receita e despesa do 

Fundo; 
V - Encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações menciona-

das no inciso anterior; 
VI – Realizar audiência pública trimestral referente à Prestação de Contas do 

Fundo e das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 
VII - Subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de 

prestação de serviços de Assistência Social que integram a rede municipal; 
VIII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo; 
IX - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o 

Prefeito, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo. 
 

Seção IV 
Da coordenação do fundo 

 
Art. 27. O FMASSBP terá uma Coordenação exercida por servidor do quadro de 

pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará, indicado pelo Gestor e no-
meado pelo Prefeito Municipal. 

 
Art. 28. São atribuições do Coordenador do Fundo Municipal de Assistência So-

cial Santa Bárbara do Pará: 
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I - Preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encami-
nhadas ao Gestor e ao CMAS; 

II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente 
a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do 
Fundo; 

III - Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, 
os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo; 

IV - Encaminhar à contabilidade geral do Município e ao CMAS: 
a) Mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas; 
b) Quadrimestralmente, as prestações de contas; 
c) Anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral 
do Fundo; 

V - Firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as 
demonstrações mencionadas anteriormente; 

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de As-
sistência Social para serem submetidas ao Gestor e ao CMAS para aprovação do 
mesmo; 

VII - Providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações 
que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo e apresentar mensal-
mente ao CMAS; 

VIII - Apresentar, ao Gestor e ao CMAS a análise e a avaliação da situação eco-
nômico-financeira do Fundo detectada nas demonstrações mencionadas; 

IX - Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação 
de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a Assistência Social; 

X - Encaminhar mensalmente ao Gestor os controles mencionados no inciso an-
terior. 
 

Parágrafo único. Para a execução de suas atribuições o Coordenador do Fundo 
deverá se relacionar internamente com os setores da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e com os demais órgãos Municipais envolvidos com as ações de Assistência 
Social, bem como externamente com o órgão Estadual e Federal participante do Siste-
ma Nacional de Assistência Social. 
 

CAPÍTULO V 
RECURSOS DO FUNDO 

Seção I 
Recursos financeiros 

 
Art. 29. São receitas do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Bárbara 

do Pará: 
 
I – Recursos provenientes de transferências dos Fundos Federal e Estadual de 

Assistência Social; 
II – Recursos provenientes do tesouro municipal em conformidade com as dota-

ções orçamentárias do Município alocadas na Unidade Orçamentária do FMASSBP e 
recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício; 

III - Doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências recebidas de 
organismos e entidades nacionais, internacionais, bem como de pessoas físicas e jurí-
dicas, nacionais ou estrangeiras; 

IV – Legados e doações em espécie feitas diretamente ao FMASSPB; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10337556/art-24-da-lei-9302-07-ponta-grossa
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V - Receitas de aplicações financeiras de recursos do FMASSBP, realizados na 
forma da Lei; 

VI – As parcelas dos produtos de arrecadação de outras receitas próprias, oriun-
das de financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras 
transferências que o FMASSBP terá direito a receber por força de Lei e de convênios; 

VII - Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas. 
 

 Parágrafo único. Os recursos de responsabilidade do Município destinados à 
Assistência Social serão automaticamente repassados ao Fundo, à medida que se fo-
rem realizando as receitas. 

 
Art. 30. As receitas que integram o FMASSBP serão depositadas em conta cor-

rente especial, em instituição financeira oficial, sob a denominação: “FUNDO MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ – FMASSBP”. 

 
Parágrafo único. A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá da 

existência de disponibilidade em função do cumprimento da programação de prévia 
aprovação do Gestor do Fundo. 

 
Seção II 

Ativos do Fundo 
 

Art. 31. Constituem ativos do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa 
Bárbara do Pará: 

 
I - Disponibilidades monetárias em bancos ou em caixa especiais oriundas das 

receitas especificadas; 
II - Direitos que porventura vier a constituir; 
III - Bem móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de Assistência Soci-

al do Município; 
IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de 

Assistência Social; 
V - Bens móveis e imóveis destinados à administração do sistema de Assistência 

Social do Município. 
 
Parágrafo único. Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vin-

culados ao Fundo. 
 

Seção III 
Passivos do Fundo 

 
Art. 32. Constituem passivos do Fundo as obrigações de qualquer natureza que 

porventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do sis-
tema municipal de Assistência Social. 
 

CAPÍTULO VI 
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE 

 
 
 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5534305/art-25-da-lei-9302-07-ponta-grossa
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Seção I 
Do orçamento 

 
Art. 33. O orçamento do FMASSBP evidenciará as Políticas e os Programas de 

Trabalho Governamentais, observados o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO e os princípios da Universalidade e do Equilíbrio. 

 
§ 1º A proposta orçamentária do FMASSBP deverá ser aprovado pelo CMAS e 

contar no Orçamento Geral do Município, com alocação em sua Unidade Orçamentária. 
 
§ 2º O orçamento do Fundo observará na sua elaboração e na sua execução, os 

padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente. 
 

Seção II 
Da contabilidade 

 
Art. 34. O FMASSBP tem contabilidade e escrituração própria das suas receitas, 

despesas e disponibilidades de caixa, evidenciando a situação financeira, patrimonial e 
orçamentária do Sistema Municipal de Assistência Social, observados os padrões e 
normas estabelecidos na legislação pertinente. 

 
Parágrafo único. A contabilidade do FMASSBP fica sob a responsabilidade do 

Contador do órgão gestor, a ser indicado pelo Gestor e nomeado pelo Chefe do Poder 
Executivo. 

 
Art. 35. A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas 

funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de apurar, apropriar, e infor-
mar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, consequentemente, de con-
cretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos. 
 

Art. 36. A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas, 
possibilitando a interpretação e análise dos resultados obtidos. 

 
§ 1º A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos 

dos serviços. 
 
§ 2º Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de 

despesa do Fundo e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela Legis-
lação pertinente. 

 
§ 3º As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabi-

lidade geral do Município. 
 

CAPÍTULO VII 
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Seção I 
Da despesa 
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Art. 37. Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária Anual - LOA, o 
Gestor aprovará a quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades 
executoras do Sistema Municipal de Assistência Social do Município. 

 
Parágrafo único. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, 

observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução. 
 

Art. 38. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orça-
mentária. 

 
Parágrafo único. Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias po-

derão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por 
lei e abertos por Decreto do Executivo. 
 

Art. 39. A despesa do FMASSBP se constituirá de: 
 
I - Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistên-

cia Social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou por entida-
des conveniadas; 

II – Manutenção do quadro de pessoal lotado no Órgão Gestor para fins de viabi-
lizar a oferta de serviços nos níveis de proteção social básica e especial e em conformi-
dade com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS 
(NOB/RH/SUAS); 

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito 
público ou privado, para a execução de programas e projetos específicos do setor de 
Assistência social; 

IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos ne-
cessários ao desenvolvimento dos serviços, programas e projetos; 

V - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de móvel e imóveis pa-
ra a prestação de serviços de Assistência Social; 

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planeja-
mento, administração e controle das ações de Assistência Social; 

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recur-
sos humanos e no desenvolvimento de estudos e pesquisas relativas à área de assis-
tência social; 

VIII - Pagamento dos benefícios eventuais, nos termos da Lei Orgânica da Assis-
tência Social. 

IX – No atendimento, em conjunto com o Estado e a União, às ações assisten-
ciais de caráter de emergência; 

 
§ 1º A transferência de recursos para entidades públicas e privadas de assistên-

cia social processar-se-á mediante convênios, contratos, acordos ou ajustes, obede-
cendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os planos aprova-
dos pelo CMAS. 

 
§ 2º O repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência so-

cial, devidamente registrados no CMAS, será efetivado por intermédio do FMASSBP. 
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Seção II 
Das receitas 

 
Art. 40. A execução orçamentária das receitas se processará através da obten-

ção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei. 
 
Art. 41. A utilização dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência 

Social – FNAS – será declarada anualmente, em instrumento informatizado específico, 
disponibilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social – MDS – mediante relatório 
de execução física e financeira o qual deverá ser submetido à apreciação do CMAS, 
que deverá comprovar a execução das ações. 

  
Art. 42. O Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Bárbara do Pará tem 

vigência ilimitada.  
 
Art. 43. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efei-

tos a partir de 01 de janeiro de 2013, revogando-se a Lei municipal nº 042, de 24 de 
junho de 1997. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Pará, 03 de junho de 2013. 
 
 
 
 
 

CIRO SOUZA GÓES 
Prefeito 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/5533964/art-32-da-lei-9302-07-ponta-grossa

