
Quixaba, 22 de junho de 2011

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

Lei nº 265/2011, de 21 de Junho de 2011

ABRE CRÉDITO ESPECIAL AO 

ORÇAMENTO CORRENTE,E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JÚLIO CÉSAR DE MEDEIROS BATISTA, prefeito do município de 

Quixaba, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais que são conferidas por Lei.
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal, a abrir um 

Crédito Adicional Especial ao Orçamento Corrente até o valor de R$ 470.000,00 

(quatrocentos e setenta mil reais), destinado a implantação de uma Unidade de Apoio 

de Alimentos da Agricultura Familiar, na qual visa o desenvolvimento do sistema 

integrado de distribuição e comercialização de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar no município de Quixaba-PB.

Art. 2º - Para cobertura do crédito autorizado pelo artigo 1º desta Lei, 

correrão por conta dos recursos instituídos pelo Parágrafo 1º do Artigo, da Lei N.º 

4.320, de 17 de março de 1.964. 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Quixaba, Estado da 

Paraíba, em 21 de Junho de 2011.

Júlio César de Medeiros Batista
PREFEITO 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

Lei nº 266/2011, de 21 de Junho de 2011

REESTRUTURA O CONSELHO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

QUIXABA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JÚLIO CÉSAR DE MEDEIROS BATISTA, prefeito do município de 

Quixaba, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais que são conferidas por Lei.
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º - Fica reestruturado o Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS, órgão deliberativo, de caráter permanente de âmbito municipal, 

regulamentado pela Política Nacional de Assistência Social.

§ 1º - O CMAS é uma instância vinculada ao órgão gestor municipal 

responsável pela gestão e coordenação da Política Municipal de Assistência Social, 

cujos membros, nomeados pelo Prefeito, têm mandato de 02 (dois) anos, permitida 

uma única recondução por igual período.
§ 2º - Caberá ao órgão municipal responsável pela gestão e coordenação 

da Política Municipal de Assistência Social destinar recursos para investimento e 

custeio das despesas e atividades do CMAS, bem como, estruturar a Secretaria 

Executiva, com conhecimento da Política Pública de Assistência Social.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2º - Compete ao CMAS:
I. Aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar a Política Municipal de 

Assistência Social, elaborada em consonância com a Política Estadual de Assistência 

Social e a 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;
II. Aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar o Plano Municipal de 

Assistência Social e acompanhar a sua execução;
III. Zelar pela implementação do SUAS, buscando suas especificidades e 

efetiva participação dos segmentos de representação no conselho;
IV. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza 

pública e privada no campo da assistência social, exercendo essas funções num 

relacionamento ativo e dinâmico com os órgãos gestores, resguardando-se as 

respectivas competências;
V. 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;
VI. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os 

ganhos sociais e o desempenho dos benefícios, rendas, serviços sócio-assistenciais, 

programas e projetos aprovados nas Políticas de Assistência Social Nacional, Estadual 

e Municipal;
VII. Aprovar o plano de capacitação de recursos humanos para a área de 

assistência social, de acordo com as Normas Operacionais Básicas do SUAS (NOB-

SUAS) e de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS);
VIII. 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;
IX. Acompanhar o alcance dos resultados dos pactos estabelecidos com a 

rede prestadora de serviços da Assistência Social, para a proteção social básica e a 

proteção social especial;
X. Aprovar o Relatório Anual de Gestão;
XI. Elaborar e publicar seu Regimento Interno, o conjunto de normas 

administrativas definidas pelo Conselho, com o objetivo de orientar o seu 

funcionamento;
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XII. Aprovar critérios de partilha de recursos, respeitando os parâmetros 

adotados na LOAS e explicitar os indicadores de acompanhamento;
XIII. Aprovar o pleito de habilitação do município;
XIV. Aprovar a Declaração do gestor municipal comprovando a estrutura 

para recepção, identificação, encaminhamento, orientação e acompanhamento do 

beneficio de prestação continuada/ BPC e benefícios eventuais;
XV. Emitir declaração comprovando o funcionamento da sistemática de 

monitoramento e avaliação de proteção social básica e proteção social especial;
XVI. Emitir declaração comprovando a existência de estrutura e de 

técnico de nível superior responsável pela Secretaria Executiva, do Conselho 

Municipal de Assistência Social;
XVII. Analisar e emitir parecer conclusivo acerca da regularidade de 

aplicação dos recursos no âmbito da Assistência Social;
XVIII. Aprovar o Plano de Ação e o Demonstrativo Sintético físico-

financeiro anual do governo federal no sistema SUAS/WEB;
XIX. Convocar, num processo articulado com a Conferência Estadual e 

Nacional, a Conferência Municipal de Assistência Social, bem como aprovar as 

normas de funcionamento da mesma e constituir a comissão organizadora e o 

respectivo Regimento Interno;
XX. Encaminhar as deliberações da conferência aos órgãos competentes 

e monitorar seus desdobramentos;
XXI. Aprovar os instrumentos de Informação e Monitoramento 

instituídos pelo governo estadual e federal;
XXII. Propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição 

de programas, projetos, benefícios e serviços;
XXIII. Divulgar e promover a defesa dos direitos sócio-assistenciais;
XXIV. Acionar o Ministério Público, como instância de defesa e garantia 

de suas prerrogativas legais.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO

Art. 3º - É condição necessária para o repasse dos recursos da assistência 

social aos Municípios o funcionamento dos Conselhos Municipais de Assistência 

Social, conforme o art. 30 da LOAS.

Art. 4º - Cabe ao Órgão da Administração Pública responsável pela 

gestão da Política de Assistência Social, ao qual o Conselho está vinculado, garantir a 

infra-estrutura necessária para o seu funcionamento, recursos materiais, humanos e 

financeiros, arcar com as despesas dos conselheiros, tanto os representantes do 

governo como sociedade civil, quando estivem no exercício de suas funções.

Art. 5º - O CMAS terá seu funcionamento regulamentado por Regimento 

Interno próprio e obedecendo as seguintes normas: 
I - O exercício da função de conselheiro é considerado serviço de 

interesse público relevante e valor social e não é remunerado;
II – O Plenário é o órgão de deliberação máxima;
III – As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente uma vez a cada 

mês, e, extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou por requerimento 

da maioria dos seus membros;
IV – As decisões do CMAS serão consubstanciadas em resoluções.
odas as sessões do CMAS serão públicas e precedidas de ampla 

divulgação mediante publicação em jornal de ampla circulação ou outro meio de 

divulgação dentro do Município onde o conselho está localizado.

Art. 7º - O CMAS contará com uma mesa diretora paritária composta 

por: presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, conselheiros 

eleitos dentre seus membros, para mandato de 01 (um) ano, permitida uma única 

recondução por igual período.
Parágrafo único – Haverá alternância entre Poder Público e Sociedade 

Civil na ocupação dos cargos da mesa diretora.

CAPÍTULO V
DA COMPOSIÇÃO

Art. 8º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS -, será 

composto por 10 membros, e seus respectivos suplentes, de acordo com a paridade e 

proporcionalidade entre os segmentos da sociedade civil que segue:
I – Do Poder Público: 
a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social;
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura, 

Recursos Hídricos e Meio Ambiente;
e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças.

II – Da sociedade Civil:
a) 01 (um) representante dos usuários e ou de organizações de usuários da 

assistência social;
b) 02 (dois) representantes de entidades e organizações de assistência 

social;
c) 02 (dois) representantes dos Trabalhadores na área da Assistência 

Social.

Art. 9º - Os representantes titulares e suplentes do CMAS serão 

nomeados pelo Prefeito Municipal, mediante indicação:
I – do Prefeito ou dos titulares das pastas respectivas dos órgãos do 

Governo Municipal;
II – do representante legal das entidades, quando da sociedade civil.

Art. 10 - A secretaria, cuja competência estejam afetas as atribuições 

objeto da presente lei, denominar-se-á “SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL”.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 050/97, de 26 de 

setembro de 1997, e a Lei Municipal nº 168/2006, de 20 de janeiro de 2006.

Gabinete do Prefeito Constitucional do município de Quixaba, Estado da 

Paraíba, em 21 de Junho de 2011.

Júlio César de Medeiros Batista
PREFEITO 

JÚLIO CÉSAR DE MEDEIROS BATISTA
Prefeito Constitucional

JOSÉ LEUDO MELQUÍADES DE MEDEIROS
Vice-Prefeito

ADALBERTO JOSÉ FERNANDES ALVES
Assessor Jurídico

AMANDA PEREIRA DA SILVA
Secretária de Comunicação

ANNA CHRISTINA PEREIRA DE MEDEIROS
Secretária da Ação Social

ALDEMIR RAMOS DA SILVA
Secretário da Fazenda, Finanças e Tesouraria

CLÁUDIA MACÁRIO LOPES
Secretária de Administração e Planejamento

DENIZE TORRES CANDEIA
Chefe de Gabinete do Prefeito

ENOQUES FARIA DE ARAÚJO
Secretário de Obras e Urbanismo

LUCIANO TIBÉRIO TRINDADE BEZERRA
Secretário de Agricultura e Abastecimento

JOSÉ FRANCISCO DE MEDEIROS SEGUNDO
Secretário de Saúde
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