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ESTADO DA PARAÍBA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 03, DE 06 DE AGOSTO  DE 2014. 

 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, do Município de Itatuba – PB, no uso 

de suas atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 393/2014 e com fundamento na Ata 11ª da reunião ordinária, 

realizada no dia 06 de agosto de 2014. 

 

Considerando a Lei n° 10.836, de 09 de janeiro de 2004, que estabelece, no caput do art. 8º, que a 

execução e a gestão do Programa Bolsa Família são públicas e governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, 

por meio da conjugação de esforços entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a participação 

comunitária e o controle social; 

 
Considerando o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.836, de 09 de 

janeiro de 2004, e estabelece que o controle social do Programa Bolsa Família, por decisão do Poder Público 

Municipal e do Distrito Federal, poderá ser realizado por conselho ou instância anteriormente existente, garantidas a 

paridade entre governo e sociedade; 

 

Considerando a Resolução CNAS nº 18, de 15 de julho de 2013, que estabelece, como metas até 2017, 

regularizar os conselhos municipais de assistência social como instância de Controle Social do Programa Bolsa 

Família com meta de atingir 100% dos Conselhos, assim como ampliar a participação dos usuários e dos 

trabalhadores nos conselhos municipais de assistência social, com meta de atingir 100% (cem por cento) dos 

conselhos com representantes de usuários e trabalhadores na representação da sociedade civil; 

 

Resolve:  

 

Art. 1º - REGULAMENTAR o funcionamento da Comissão Permanente intitulada “Instância de Controle Social do 

Programa Bolsa Família”, que funcionará nos termos desta Resolução, sem prejuízo às demais legislações vigentes. 

 

Art.2º. Caberá à INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, sem detrimento de 

outras atribuições previstas na legislação vigente: 

 

I – quanto à operação do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único):  
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a) acompanhar e fiscalizar os espaços e equipe de referência responsável pelo preenchimento do Cadastro Único, 

para que sua base de dados seja composta de informações fidedignas, que reflitam a realidade socioeconômica do 

município;  

 

b) acompanhar e fiscalizar a equidade no acesso das pessoas em situação de pobreza às políticas públicas de 

combate à pobreza e à desigualdade social; e,  

 

c) acompanhar e fiscalizar, junto à gestão local, as estratégias de busca ativa de potenciais beneficiários do PBF, 

sobretudo das famílias em maior grau de pobreza e daquelas que integram grupos de populações tradicionais e em 

situações específicas de vulnerabilidade e de risco social e pessoal.  

 

II – acerca da gestão dos benefícios do PBF:  

 

a) acompanhar e fiscalizar os procedimentos relacionados à gestão de benefícios, executados pela gestão municipal e 

do Distrito Federal, zelando para que as normas que disciplinam o Programa Bolsa Família sejam observadas no 

âmbito local.  

 

III - no que se refere ao acompanhamento das condicionalidades do PBF:  

 

a) acompanhar e fiscalizar a garantia da oferta, pela gestão municipal e do Distrito Federal, de  serviços públicos 

necessários ao cumprimento das condicionalidade do PBF pelas famílias beneficiárias;  

 

b) articular-se e estabelecer estratégias conjuntas com os conselhos setoriais municipais edo Distrito 

Federal de educação e saúde; 

 

c) acompanhar e fiscalizar periodicamente as estratégias utilizadas pela gestão para inserção nos serviços 

socioassistenciais das famílias beneficiárias do PBF que estão em descumprimento das condicionalidades;  

 

d) acompanhar e analisar os resultados e as repercussões do acompanhamento das famílias em descumprimento de 

condicionalidades no município e no Distrito Federal;  

 

e) acompanhar, fiscalizar e contribuir para o aprimoramento e ampliação da rede de proteção social, estimulando o 

Poder Público a acompanhar as famílias em descumprimento das condicionalidades; e  

 

f) acompanhar os processos relacionados à gestão de condicionalidades, executados pelo município e Distrito 

Federal, zelando para que as normas que as disciplinam sejam observadas no nível local.  

 

IV – quanto às ações intersetoriais do Programa Bolsa Família:  

 

a) promover, junto ao órgão gestor, a integração e a oferta de serviços que reforcem a proteção social e 

conduzam à superação da condição de exclusão social enfrentada pelas famílias beneficiárias do PBF, em 
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especial daquelas em acompanhamento familiar, de forma articulada com os conselhos setoriais existentes 

no município, os outros entes federativos e a sociedade civil. 

 

Artigo 3º - A Comissão de Controle do Programa Bolsa Família/ICS será composta por 04 

(quatro) membros, sendo 2 (dois) representantes do Poder Público e 2 (dois) representantes da Sociedade 

Civil, constituída prioritariamente pelos membros do Conselho Municipal de Assistência Social, sendo 

conselheiros ou suplentes. 

 

Representação Governamental: 

 

 Secretaria de Assistência Social 

Laedno Gonçalves Borba 

 

 Secretaria de Educação 

Maria do Carmo Rodrigues da Silva 

 

Representação Não Governamental: 

 

 Associação de Apoio a Produção e Infraestrutura do Município de 

Itatuba 

                                       Jerri Adriano Moura  

 

 Representante de Usuário 

Luciana Brasil Guerra Lacerda 

 

Art. 3º - Esta Resolução retroage seus efeitos a data de  06/08/2014. 

 

 

 

 

 

Laedno Gonçalves Borba 

Presidente do Conselho Municipal de 

Assistência Social de Itatuba 
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ESTADO DA PARAÍBA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 04, DE 06 DE AGOSTO  DE 2014. 

 

Aprova a Reprogramação dos Recursos destinados a Política de 

Assistência Social da cidade de Itatuba/PB, para o exercício 2014. 

   
A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, do Município de Itatuba – 

PB, no uso de suas atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 393/2014, Art. 3º parágrafo VIII e 

com fundamento na Ata 11º da Reunião Ordinária, realizada no dia 06 de agosto de 2014. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar a Reprogramação dos Recursos destinados a Política de Assistência Social da cidade de 

Itatuba/PB, para o exercício 2014. 

 

Art. 2º - O valor a ser reprogramado é de 57.708,28 (cinquenta e sete mil setecentos e oito reais e vinte e 

oito centavos).   

  

Art. 3º -  Os recursos serão aplicados no aprimoramento dos serviços sócio assistenciais ofertados pelo 

município. 

 

Art. 4º - Esta Resolução retroage seus efeitos ao dia 06/08/ 2014. 

 

 

 

Laedno Gonçalves Borba 

Presidente do Conselho Municipal de  

Assistência Social 
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ESTADO DA PARAÍBA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 05, DE 09 DE SETEMBRO DE 2014 

 

Dispõe sobre o Regimento Interno do CMAS/ ITATUBA e dá outras 

providências. 

O Conselho Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Federal nº 

8.742/93 e Leis Municipais nº 218/1997 e a nº. 393/2014 , e considerando deliberação da 12º Reunião 

ordinária no dia 09 de setembro de 2014. 

Resolve: Aprovar o Regimento Interno do CMAS - Itatuba 

 

Regimento Interno 

Conselho Municipal de Assistência Social de Itatuba 

Capítulo I 

 

Da Instituição 

 Art. 1º - O presente Regimento Interno regula a organização, o funcionamento e as atribuições do 

Conselho Municipal de Assistência Social de Itatuba, o qual foi instituído pela Lei Municipal 218/1997 e 

alterado pela Lei 393/2014. 

Parágrafo Único. Neste Regimento Interno, o Conselho Municipal da Assistência Social de Itatuba é 

simplesmente designado por CMAS -  ITATUBA. 
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Capítulo II 

Da definição e dos Objetivos 

 

 Art. 2º - O Conselho Municipal de Assistência Social de Itatuba é um órgão colegiado de 

composição paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil, com função deliberativa, normativa, 

fiscalizadora e consultiva da Política Municipal de Assistência Social, vinculado à Secretaria de 

Assistência Social – SAS. 

 

Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS – ITATUBA. 

 

I- Definir as prioridades da política de Assistência Social; 

II- Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência; 

III- Aprovar a Política Municipal de Assistência Social; 

IV- Aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar a Política Municipal de Assistência Social, elaborada em 

consonância com Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS - Sistema Único de 

Assistência Social, e com as diretrizes estabelecidas pelas Conferências de Assistência Social, 

acompanhando a sua execução; 

V- Aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar o Plano Municipal de Assistência Social e acompanhar a sua 

execução; 

VI- Atuar na formulação de estratégias e controle da execução da Política de Assistência Social; 

VII- Propor e acompanhar critérios para a programação e para a execução financeira e orçamentária do 

Fundo Municipal de Assistência Social e  fiscalizar a movimentação e  aplicação dos recursos; 

VIII - Aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar a proposta orçamentária dos recursos destinados a todas 

as ações de Assistência Social, tanto os recursos próprios quanto os oriundos da esfera de governo 

estadual e ou federal, alocados no Fundo Municipal de Assistência Social; 

IX- Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de Assistência Social prestados à população pelos 

órgãos, entidades públicas e privadas no município.  

X- Definir critérios de qualidade para funcionamento dos serviços de Assistência Social público e privado 

no âmbito municipal; 

XI- Elaborar e aprovar seu Regimento Interno; 

 XII- Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de Assistência Social; 

XIII-  Convocar a cada dois anos a Conferência Municipal de Assistência Social, para avaliar e  propor as 

diretrizes municipais da Política da Assistência Social. 
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XIV- Aprovar critérios de concessão e valor dos benefícios eventuais. 

XV- Inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de Assistência Social de âmbito municipal e propor 

ao Conselho Nacional de Assistência Social o cancelamento de registro das mesmas que incorrerem em 

descumprimento dos princípios previstos no art. 4º da LOAS e em irregularidades na aplicação dos 

recursos que lhes forem repassados pelos poderes públicos. 

 

  

Capitulo III 

Das Diretrizes 

 

Art. 4º - O CMAS observará, no exercício de suas competências, as seguintes diretrizes: 

 

I - A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de Seguridade Social não 

contributiva, realizada através de um conjunto integrado de programas de assistência social, de iniciativa 

pública e da sociedade civil, visando à promoção e o desenvolvimento pleno do cidadão, tornando-o 

sujeito de direito; 

II – Assegurar a garantia da universalidade, em que todos têm direito à proteção socioassistencial, 

prestada a quem dela necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação 

de qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição;  

III – A garantia da gratuidade no acesso a assistência social que deve ser prestada sem exigência de 

contribuição ou contrapartida, observado o que dispõe o  

IV – A garantia da equidade, respeitando às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e 

territoriais; 

V – A garantia da integralidade na oferta das provisões em sua completude, por meio de conjunto 

articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; 

VI – A garantia da intersetorialidade na integração e articulação da rede socioassistencial com as demais 

políticas e órgãos setoriais;  
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Capitulo IV 

Da composição e Vagância dos Cargos 

 

Seção I 

Da composição 

 

Art. 5º - O Conselho Municipal de Assistência Social será composto por 03 (três) representantes 

do Poder Público Municipal e 03 (três) representantes da sociedade civil, em igual numero de suplentes, 

para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período, com o presidente 

eleito, entre os seus membros, em reunião plenária com pelo menos 2/3 dos Conselheiros presentes. 

 

I- Representantes Governamentais, integrados pelos seguintes órgãos de Administração Pública: 

 

a) Representante da Secretária de Assistência Social; 

b) Representante da Secretária de Saúde; 

c) Representante da Secretaria de Educação; 

 

II- Representação não-governamental, integrados por entidades ligadas aos seguimentos da sociedade 

civil, sindicatos, associações, entidades de trabalhadores e Usuários indicados, na seguinte forma: 

 

a)Representante de Associação e ou Entidades; 

b) Representante de Sindicato de Trabalhadores; 

c) Representante de Usuário; 

 

Art. 6º - Cada Titular do CMAS terá um Suplente oriundo da mesma categoria representativa. 

 

Art. 7º - O exercício da função de Conselheiro é considerado serviço público relevante e não 

remunerado. 

 

Art. 8º - As entidades e o governo poderão, a qualquer tempo, realizar a substituição de seus 

respectivos representantes, através de comunicação formal encaminhada a Presidência do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Itatuba. 
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Art. 9º - Consideram-se usuários os beneficiários abrangidos pela Lei nº 8.742, de 1993 - Lei 

Orgânica da Assistência Social e pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 e pelo 

Sistema Único da Assistência Social - SUAS. 

 

Art. 10 - Consideram-se entidades de assistência social as que prestam sem fins lucrativos, 

serviços de atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei nº 8.742, de 1993, bem 

como as que atuam na defesa e garantia dos seus direitos. 

 

 

Seção II 

Da Vagância dos Cargos 

 

Art. 11 - Ocorrendo à vacância do cargo de Presidente, ou de qualquer membro da Mesa 

Diretora, deverá ser realizada nova eleição para o término do mandato em curso, cabendo ao Plenário do 

Conselho decidir sobre a ocupação do cargo, respeitando sempre a respectiva correspondência de âmbito 

Governamental ou Não Governamental. 

 

Art. 12 - Em se tratando de renúncia do Presidente do Conselho, esta deverá ser formalizada por 

escrito e encaminhada à secretaria executiva do CMAS, no prazo de 03(três) dias, para que possibilite a 

convocação de reunião extraordinária na forma regimental, e o vice-presidente assuma a presidência até o 

termino do mandato em curso. 

 

Art. 13 - O pedido de renúncia, formulado por Conselheiro titular ou suplente, deverá ser 

encaminhado ao Presidente do Conselho, por escrito. 

 

Art. 14 - A substituição do Conselheiro Titular pelo suplente, ou por outro representante 

institucional, se dará nos seguintes termos: 

 

I - Em caso de vacância, o Conselheiro suplente completará o mandato do titular; 

 

II - No caso de falta do Conselheiro titular, a substituição se dará, observando-se a ordem de suplência; 

 

III - Quando houver nova indicação de âmbito Governamental ou de âmbito Não  Governamental, bem 

como, quando houver eleição da categoria. 
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Art. 15 - As entidades tanto governamentais como não governamentais que compõem o Conselho 

Municipal de Assistência Social, deverão obrigatoriamente substituir seus representantes oficiais, quando 

estes faltarem a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 05 (cinco) alternadas e não justificarem, por 

escrito, até 05 (cinco) dias após a reunião do conselho. 

 

Capitulo IV 

Da estrutura Organizacional  

 

Art. 16 - O Conselho Municipal de Assistência Social tem a seguinte organização: 

 

I – Plenária; 

II – Presidente; 

III – Vice-Presidente; 

IV – Secretaria Executiva; 

V – Comissões Especiais 

 

 

Seção I 

Do Plenário 

 

Art. 17 - O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social é a instancia de deliberação 

máxima configurada pela reunião ordinária ou extraordinária dos seus membros e instalar-se-á e 

deliberará com a presença da maioria absoluta (75%) de seus membros em primeira chamada, e, quinze 

minutos depois, segunda chamada, com os conselheiros que estivem presentes. Obedecendo ao quorum 

mínimo da maioria simples. 

Parágrafo Único - O Plenário será aberto no horário da convocação com tolerância de quinze 

(15) minutos e terá a duração de no máximo duas (02) horas. 

 

Art. 18 - O Plenário será composto por todos os Conselheiros, representantes de entidades 

cadastradas ou pessoas interessadas, este último como observadores, tendo direito a voz e não a voto. 
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§ 1º - A matéria de pauta de reunião não realizada, em função do dispositivo no parágrafo 

anterior, será obrigatoriamente apreciada por seus membros. 

§ 2º - Será facultada aos suplentes a participação nas reuniões com os respectivos titulares, sem 

direito ao voto. 

§ 3º - O conselheiro suplente será automaticamente chamado a executar o voto, na ausência do 

respectivo titular. 

§ 4º - O Plenário será presidido pelo Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, 

que, em suas faltas ou impedimento, será substituído pelo Vice-presidente. No caso de ausência ou 

impedimento de ambos, o plenário elegerá, entre seus membros, um presidente para conduzir a reunião. 

§ 5º - Serão consideradas vencedoras as proposições absolutas que obtiverem o voto de metade 

mais um dos votantes. 

§ 6º - A votação será nominal e aberta e cada membro titular, representa um voto. 

§ 7º - Em matéria a ser apreciada e votada pelos conselheiros, quando prevalecer empate, após 2ª 

discussão é delegado ao Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social o voto de desempate. 

§ 8º - Os votos divergentes poderão ser expressos na ata de reunião a pedido dos membros que o 

proferirem. 

 

Art. 19 - As deliberações do Conselho de Assistência Social serão consubstancias em livro ata e 

terão a forma de resolução, devendo ser oficialmente publicadas. 

Art. 20 - As matérias sujeitas a analise do Conselho deverão ser encaminhadas por intermédio de 

algum de seus membros. 

Art. 21 - Os trabalhos do plenário terão a seguinte sequência: 

 

I- Verificação de presença e quorum para instalação do plenário; 

II- Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião anterior; 

III- Aprovação da pauta do dia; 

IV- Apresentação, discussão das matérias; 

V- Comunicações breves e fraqueamento da palavra; 

            VI-      Encerramento 

 

Parágrafo 1º - A deliberação das matérias sujeitas a votação obedecerá a seguinte ordem: 

 

I- O Presidente dará a palavra ao relator, que apresentará seu parecer, escrito ou oral; 
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II- Terminada a exposição, a matéria será posta em discussão; 

III- Encerrada a discussão, far-se-á a votação. 

 

Parágrafo 2º - A leitura do parecer do relator, poderá ser dispensada a critério da relatoria, desde 

que cópias do parecer tenham sido distribuída entre os conselheiros quando da convocação da reunião. 

Parágrafo 3º - O parecer do relator poderá constituir-se de emenda, na qual constará a síntese 

normativa do parecer, do relatório, fundamentação, conclusão e voto.  

 

Art. 22 - A pauta proposta pela diretoria do conselho, será encaminhada pela Secretaria 

Executiva, com antecedência mínima de 08 (oito) dias úteis para reunião ordinária e quarenta e oito (48) 

horas para reunião extraordinária. 

Parágrafo 1º- Em caso de urgência ou relevância, o plenário do Conselho Municipal de 

Assistência Social poderá alterar a pauta da reunião ordinária, por voto da maioria absoluta. 

Parágrafo 2º - Não será permitida alteração da pauta da reunião extraordinária, devendo ser 

discutido, exclusivamente, o assunto constante da convocação. 

 

Art. 23- O conselheiro que não se julgar suficientemente esclarecido poderá pedir vista da 

matéria, submetendo-se a apreciação do plenário. 

Parágrafo 1º- Com a aprovação do plenário, o prazo de vista será até a data da próxima reunião, 

mesmo que mais de um membro do Conselho a solicite. 

Parágrafo 2º - Após entrar na pauta de uma reunião, a matéria deverá ser obrigatoriamente 

votada no prazo Maximo de duas reuniões. 

 

Art. 24 - As reuniões serão registradas em ata, e terão inicio com a leitura da ata da sessão 

anterior que será submetida a aprovação pelo Presidente e pelos membros presentes. 

Parágrafo Único- As deliberações do Conselho serão publicadas no Semanário Oficial do 

Município. 

 

Art. 25- As reuniões ordinárias serão estabelecidas em cronograma, e sua duração em matérias 

regulares será se 2 (duas) horas, podendo ser elastecido esse tempo de acordo com a necessidade da 

sessão, em caso de matéria que requeira maior detalhamento. 
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Art. 26 - É facultado ao presidente e aos conselheiros, solicitar o reexame, por parte do plenário, 

de qualquer resolução normativa exagerada na reunião anterior, justificando possíveis ilegalidades, 

incorreção ou inadequação técnica ou de outra natureza. 

 

Art. 27 - Até a reunião subseqüente é facultado aos interessados em requerimento ao Presidente 

do Conselho, solicitar a reconsideração de deliberação exagerada em reunião anterior, justificando uma 

possível ilegalidade. 

Seção II 

Do Presidente e Vice-presidente 

 

Art. 28 - O Presidente e o Vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social serão 

escolhidos em reunião plenária, dentre os seus membros, por uma maioria simples dos titulares ou na 

ausência deles por seus suplentes, para cumprirem mandato de 02 (dois) anos, permitindo uma única 

recondução por igual período. 

 

Art. 29 - No caso de vacância ou impedimento do cargo de presidente, seja ele de representação 

civil ou governamental, será preenchido pelo vice-presidente. 

Parágrafo Único – Em caso de vacância ou impedimento do cargo de presidente e de vice-

presidente, far-se-á, em Plenária, um novo processo de escolha por voto aberto, para o preenchimento dos 

mesmos. 

 

Art. 30 - Ao presidente do CMAS incumbe, sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei 

ou regulamento: 

I - cumprir e zelar pela efetivação das decisões da Plenária do CMAS; 

II - representar judicial e extrajudicialmente o Conselho; 

III - convocar e presidir as reuniões do Conselho; 

IV - submeter a pauta à aprovação da Plenária; 

V - participar das discussões e votações na Plenária nas mesmas condições dos outros conselheiros; 

VI - praticar os atos necessários ao exercício das tarefas administrativas, assim como os que resultem de 

deliberação da Plenária; 

VII - assinar resoluções, pareceres e correspondências em geral do Conselho; 

VIII - delegar competências, desde que previamente submetidas à aprovação da Plenária; 
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IX – submeter, à apreciação da Plenária, a programação orçamentária e a execução físico-financeira do 

Conselho; 

X - submeter à apreciação da Plenária, os convites para representar o CMAS em eventos externos, 

oficializando a representação; 

XI - divulgar assuntos deliberados pelo Conselho; 

XII - decidir sobre questões de ordem; 

XIII - desenvolver as articulações necessárias para o cumprimento das atividades da Presidência. 

XIV – Convocar e organizar a Conferência Municipal da Assistência Social. 

 

Art. 31 - Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social: 

 

I- Convocar e presidir as reuniões do Conselho; 

II - Submeter a pauta da reunião à aprovação do plenário; 

III - Baixar atos e normas decorrentes de deliberação do Conselho; 

IV - Delegar competências, desde que previamente submetidas à aprovação da Plenária; 

V - Decidir sobre questões de ordem; 

VI - Representar o Conselho judicial e extra-judicialmente; 

VII - Examinar denuncia, responder a consultas sobre assuntos pertinentes a ações e serviços da 

Assistência Social, bem como apreciar recursos a respeito da deliberação do colegiado; 

VIII- Convocar e organizar a Conferência Municipal da Assistência Social. 

 

Art. 32 - Compete ao Vice-presidente: 

 

I - substituir o presidente em suas ausências, e, em caso de vacância, até que se faça um novo processo de 

escolha; 

II - Auxiliar o presidente no cumprimento de suas atribuições; 

III - Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pela Plenária. 
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Seção III 

Da Secretaria Executiva 

 

Art. 33 – O CMA contará com uma Secretaria Executiva, que será composta por servidores de 

nível técnico e administrativo, cedidos pela Secretaria de Assistência Social e constitui órgão de apoio 

técnico e administrativo do CMAS diretamente subordinado à Presidência e à Plenária.  

 

 

§ 1º - O Secretário Executivo do CMAS será indicado pela Diretoria, em comum acordo com o Gestor; 

 

§ 2º - A Secretaria Executiva emitirá relatório mensal de gestão, inclusive de outros serviços afetos. 

 

Art. 34 - Compete a Secretaria Executiva: 

 

I - Auxiliar o presidente na preparação da pauta, classificando as matérias por ordem cronológica de 

entrada no protocolo e distribuindo-as aos membros do Conselho para conhecimento; 

II - Secretariar as reuniões do Conselho e lavrar as atas; 

III - Desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas. 

 

 

Art. 35 - Compete a(o) Secretária(o) Executiva(o): 

 

I - Gerenciar os trabalhos inerentes ao funcionamento do Conselho; 

II - Buscar apoio técnico-administrativo dos órgãos, empresas e entidades afins; 

III - Manter a guarda dos bens e do acervo de livros e documentos; 

IV - Registrar, arquivar e encaminhar documentos e correspondências; 

V - Orientar e analisar os documentos para registro e inscrição das Entidades Sociais no Conselho. 
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Seção IV 

Das Comissões Especiais 

 

Art. 36 - O Conselho Municipal de Assistência Social poderá instituir comissões especiais, 

permanentes ou transitórias, que tem por finalidade subsidiar as decisões da Plenária no cumprimento de 

suas competências, bem como da Presidência, quando solicitado. 

 

§ 1º - Todos os conselheiros, titulares ou suplentes, deverão compor, como membro, pelo menos 

uma Comissão; 

 

§ 2º - As Comissões serão definidas e escolhidas pela Plenária, compostas por no mínimo 4 

(quatro) membros respeitando-se a paridade e escolhendo-se um de seus membros para coordenar os 

trabalhos. 

 

§ 3º - O conselheiro deverá justificar sua ausência, por escrito, às reuniões da Comissão; 

 

§ 5º- Será comunicado ao representante legal da entidade, ou órgão, pelo presidente do CMAS, 

quando da ausência recorrente e injustificada do conselheiro nas Comissões, solicitando providências; 

 

§ 6º As Comissões serão constituídas por meio de resoluções aprovadas pela plenária e 

publicadas no Jornal Oficial do Município, especificando se são de caráter permanente ou eventual; 

 

Art. 37 - O CMAS poderá convidar entidades, autoridades, cientistas e técnicos, de notório saber, 

para colaborarem nos estudos ou participarem de Comissões. Parágrafo Único. Consideram-se 

colaboradores do CMAS, todos que estejam em conformidade com o Artigo ---  da lei 393/2014 

 

 

Art. 38 - Constitui objetivos das Comissões Temáticas de Assistência Social: 

 

I - Atuar como foro consultivo com a finalidade de fornecer subsídio para o constante aprimoramento da 

Política Municipal de Assistência Social; 

 

II - Atuar, em conjunto com o CMAS, nas deliberações do Plenário; 

 



 

 
 
 

 

DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE ITATUBA  – ESTADO DA PARAÍBA 

Nº 218/2014 
Prefeito: Aron Rene Martins de Andrade. 

Criado através da Lei n.º 249, de 30 de dezembro de 1999. 
 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

ITATUBA-PB, 06 de Agosto de 2014. 
 

  
 

Prefeitura Municipal de Itatuba-PB–DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO –Criado pela Lei Municipal de n.º249,  30 de dezembro 1999 

E-Mail: pm_itatuba@hotmail.com 
 

17 

III - Encaminhar proposta e/ou situações-problema, para apresentação e discussão em plenário; 

 

IV - Assegurar a participação da Sociedade Civil no controle da execução da Política 

Municipal de Assistência Social, observando o seguinte: 

 

 

Art. 39 - Aos coordenadores das Comissões compete: 

I - Coordenar a reunião da Comissão; 

II - Designar um dos membros para, com o apoio da Secretaria Executiva, fazer a súmula da reunião; 

III - Solicitar à Secretaria Executiva o apoio necessário ao funcionamento da respectiva Comissão; 

IV - Apresentar e encaminhar à Plenária e à presidência, a súmula contendo as propostas, pareceres e 

recomendações da Comissão para deliberação. 

 

 

Capitulo V 

Do Funcionamento do Conselho  

 

 Art. 40 - O funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social obedecerá o contido 

neste artigo e nos dispositivos seguintes: 

  

I - O Conselho Municipal de Assistência Social de Itatuba reuinir-se-á ordinariamente uma vez por mês e 

extraordinariamente por convocação de seu presidente ou pela maioria dos seus membros efetivos, 

sempre que houver necessidade, observando em ambos os casos, prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis 

para sessões ordinárias e 24 horas para realização de sessões extraordinárias. 

II - Deliberar sobre os assuntos encaminhados a apreciação e deliberação do Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

III - Baixar normas de sua competência, necessárias a regulamentação e implementação da Política 

Municipal de Assistência Social.   

IV - Aprovar a criação e dissolução de Comissões, definindo competências, composição, procedimentos e 

prazo de duração. 

V - Convocar a Conferência Municipal de Assistência Social. 

VI - Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos e os critérios de transferência para entidades do 

município, conforme legislação vigente. 
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Art. 41 - O Conselho Municipal de Assistência Social poderá convidar entidades autorizadas e 

técnicos de notória especialização para assessorar e colaborarem em estudos ou participarem de 

comissões instituídas no âmbito do próprio Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

Seção I 

Da definição de competências  

 

Art. 42 – A Plenária Compete: 

 

I - Propor diretrizes, apreciar e aprovar planos e programas de assistência social no município; 

II - Propor a criação de grupos de trabalho, comissões especializadas ou mecanismos similares para fins 

específicos; 

III - Propor critérios de priorização de financiamento de projetos; 

IV - Debater e votar matéria em discussão; 

V - Aprovar alterações e emendas a este Regimento e à Lei de Criação do Conselho Municipal de 

Assistência Social; 

VI - Deliberar sobre assuntos encaminhados à sua apreciação; 

VII - Votar eventuais substituições de entidades faltosas e suspender membros que desrespeitem a Lei nº 

009 de 01 de março de 19997 e a este Regimento; 

VIII - Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos financeiros e os critérios de transferência para os 

programas e entidades de assistência social; 

IX - Baixar normas de sua competência, necessárias à regulamentação e implementação da Política 

Municipal de Assistência Social; 

 

Art. 43 - Aos membros compete: 

 

I- Participar do plenário e das comissões ou grupos de trabalho para os quais forem designados, 

manifestando-se a respeito de matérias em discussão; 

II- Requerer votação de matéria em regime de urgência; 

III- Propor a criação de comissões ou grupos de trabalho, bem como indicar nomes para compô-los; 
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IV- Deliberar sobre as propostas, pareceres e recomendações emitidas pelas comissões ou grupos de 

trabalho; 

V- Apresentar noções ou proposições sobre assuntos de interesse da Assistência Social; 

VI- Fornecer ao Secretário do Conselho todas as informações a que tenham acesso ou que se situem nas 

respectivas áreas de competência, sempre que as julgarem importantes para as deliberações do 

Conselho, ou quando solicitados pelos demais membros; 

VII- Requisitar ao secretário e aos demais membros do conselho todas as informações que julgarem 

necessárias a desempenho de suas atribuições; 

VIII- Executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo presidente do Conselho ou pelo plenário. 

 

Art. 44 - Compete ao Gestor Financeiro: 

 

I- Administrar os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social; 

II- Prestar contas da aplicação dos recursos; 

III- Acompanhar a execução da proposta orçamentária no que diz respeito à dotação 

orçamentária destinada ao Conselho Municipal de Assistência Social, e outras atribuições 

à sua função. 

 

 

Capitulo VI 

Das Penalidades de Perda de Mandato dos Conselheiros 

 

 

Art. 45 - Os Conselheiros sujeitam-se as seguintes penas: 

 

I – Advertência; 

II – Suspensão; 

III - Perda de mandato. 

 

Art. 46 - Será motivo para advertência: 

 

I - Atuar com negligência não cumprindo, plenamente, as suas atribuições; 

II - Desobediência ao Regimento Interno e falta de cumprimento dos deveres atribuídos. 
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Art. 47 - Serão suspensos os direitos do Conselheiro que: 

 

I - Sem prévia autorização do Conselho, tomar deliberação que comprometa os objetivos do mesmo; 

II - Desacatar as deliberações emanadas das reuniões, com manifesto intuito de causar perturbações no 

Conselho; 

III - For reincidente nas penas sujeita a advertência. 

 

Parágrafo Único - A pena de suspensão será de, no mínimo, trinta (30) dias. 

 

Art. 48 - A perda de mandato de Conselheiro do CMAS ocorrerá por: 

 

I - Provocar ou participar de conflito, agressão ou algazarra nas dependências do Conselho e em locais 

por ele ocupado para a promoção de eventos; 

II - Má conduta, provocação de discórdia ou falta cometida contra o patrimônio moral e material do 

Conselho; 

III - Violações graves ao presente Regimento Interno; 

IV - Não comparecendo a três (03) Plenários consecutivos, sem justificativa, ou a quatro (04) intercaladas 

no período de seis (06) meses,sendo Conselheiros titulares; e, não comparecendo a pelo menos um 

Plenário por trimestre, sem justificativa, se suplente; 

V - Reincidência nas penas sujeitas à suspensão de direitos. 

VI - Estar respondendo administrativamente ou judicialmente processos civis e/ou penais. 

 

Art. 49 - As punições serão efetuadas por escrito, devidamente assinadas pelo Presidente e 

entregues ao Conselheiro punido, sendo registradas em ata da reunião que assim as determinaram. 

Parágrafo Único - A justificativa da falta do Conselheiro deverá ser comunicada e encaminhada ao 

Presidente do CMAS, no prazo de setenta e duas (72) horas a contar do término da reunião faltosa. 

 

Art. 50- As penas disciplinares somente poderão ser impostas por deliberação do Plenário do 

Conselho. 

 

§ 1º - O Conselheiro punido terá o prazo de cinco (05) dias, contados da data do recebimento da 

notificação para, por escrito, apresentar a sua defesa. 

 

§ 2º - O Conselheiro punido, poderá fazer a sustentação oral de ampla defesa em Plenário. 
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Art. 51 - A perda do mandato do Conselheiro do quadro representativo do CMAS implica na 

imediata comunicação ao órgão ou ao segmento que este represente. 

 

Capitulo VII 

Dos Critérios para Eleição e Reeleição dos Conselheiros 

 

Art. 52 - O CMAS terá seu quadro de Conselheiros renovado a cada dois (02) anos, em 

conformidade com o artigo 3º, da Lei Municipal nº 009 de 01 de março de 1997. 

 

§ 1º - Constituem critérios para a renovação de Conselheiros: 

 

a) Assiduidade; 

b) Idoneidade moral; 

c) Responsabilidade; 

d) Dedicação; 

 

Art. 53 - A eleição da sociedade civil ocorrerá em foro próprio, coordenado pela Sociedade Civil 

e pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. 

 

§1º - A eleição de que trata o caput do artigo será precedida de ampla divulgação e publicação em jornal 

oficial do município com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

§2º - A votação se efetivará através de Urna secreto, e os votos serão apurados por mesa apuradora, 

previamente constituída; 

 

§3º - Os critérios para habilitação dos candidatos serão definidos em Regimento Interno que deverá ser 

aprovado pelo Plenário do Conselho e divulgado no Jornal Oficial do Município. 

 

Art. 54 - O Presidente do CMAS convocará com antecedência de no máximo 60dias, e no 

mínimo 30 dias, antes do término dos mandatos dos Conselheiros, para eleição dos representantes da 

Sociedade Civil, mediante regulamento eleitoral específico, indicando uma Comissão responsável pelo 

processo eleitoral. 

Parágrafo único. Todo o processo eleitoral para indicação dos representantes da Sociedade Civil 

deverá contar com o aval da Comissão Temática e supervisão do Ministério Público. 
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Art. 55 - Os Conselheiros do CMAS poderão ser reconduzidos para mais um mandato, desde que 

referendados pelos fóruns ou autoridades que os indicaram. 

 

Capitulo VIII 

Das disposições Gerais 

 

 Art. 56 - O Presente Regimento Interno poderá ser alterado parcial ou totalmente, através de 

proposta expressa de qualquer um dos membros do CMAS, encaminhada por escrito, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias da reunião que deverá apreciá-la. 

 

Art. 57 - As alterações regimentais serão apreciadas em reuniões extraordinárias, convocadas 

com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, abertas com quórum de 2/3 dos membros, e as matérias 

aprovadas por maioria simples. 

 

Art. 58 - Os casos omissos serão objetos de discussão e deliberação pelo plenário do Conselho 

Municipal de Assistência Social. 

 

 Art. 59 - Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua homologação e publicação pelo 

chefe do Executivo Municipal. 

 

 

 

Laedno Gonçalves Borba 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 
 


