
LEI Nº 325 
DE 22 DE JANEIRO DE 2003 

 
 

Consolida a Legislação municipal da 
Assistência Social e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 
BAHIA, 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 
 
 
LEI: 
 
 
Art. 1º - O Sistema Municipal de Assistência Social, é integrado por órgãos, 

fundos, programas, projetos e ações destinados a: 

 

I – promoção da cidadania; 

II – valorização da dignidade da pessoa humana; 

III – construção de uma sociedade livre, justa e solidária; 

IV – erradicação da pobreza, da marginalização e do trabalho infantil; 

V – redução das desigualdades sociais; 

VI – proteção dos deficientes, idosos, crianças e adolescentes; 

VII – promoção do bem para todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer formas de discriminação; 

VIII – execução de ações emergenciais de atendimento à população; 

 

Art. 2º - Integram o Sistema Municipal de Assistência Social: 

I – a Secretaria de Assistência Social; 

II – o Conselho Municipal de Assistência Social; 

III – o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

IV – o Conselho Tutelar; 

V – o Conselho Municipal Anti Drogas; 

VI – o Fundo Municipal de Assistência Social; 

VII – os programas de governo, conforme o Plano Plurianual e as Diretrizes 

Orçamentárias; 



VIII – os Projetos e Atividades definidos anualmente pelo Orçamento; 

IX – as entidades sem fins lucrativos, reconhecidas como de Utilidade Pública 

mediante Lei Municipal, cadastradas junto à Secretaria de Assistência Social, cujas 

finalidades estatutárias sejam voltadas ao atendimento dos objetivos do Sistema Municipal de 

Assistência Social na forma estabelecida pelo Art 1º da presente Lei. 

 

Parágrafo Único – O Prefeito Municipal, mediante Decreto, poderá subordinar ao 

Sistema Municipal de Assistência Social programas, projetos, atividades e ações vinculadas a 

outros órgãos ou fundos não elencados pelo Art. 2º. 

 

CAPÍTULO II 

DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 3º - A Secretaria de Assistência Social é o órgão executor dos programas, 

projetos, atividades e ações integrantes do Sistema Municipal de Assistência Social. 

 

CAPÍTULO III 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 4º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, órgão, colegiado, 

cujos membros são nomeados pelo Prefeito Municipal, tem por finalidade disciplinar as 

políticas de assistência social desenvolvidas pelo Sistema Municipal de Assistência Social, no 

âmbito da jurisdição territorial do Município, exercendo funções normativas, deliberativas, 

fiscalizadoras e consultivas. 

 

Art. 5º - O Conselho Municipal de Assistência Social compõe-se de 12 (doze) 

membros nomeados dentre pessoas que representem adequadamente os diversos segmentos da 

sociedade, as entidades de assistência social e órgãos da Administração Pública. 

 

§1º - A composição do Conselho Municipal de Assistência Social é paritária, 

contando com 06 (seis) membros da sociedade civil e 06 (seis) representantes do Pode 

público, sendo seus membros nomeados para mandato de 02 (dois) anos, permitida a 

recondução. 

 



§2º - Os componentes do Conselho Municipal  de Assistência Social e seus 

suplentes serão indicados pela entidade que for representar, conforme especificação a seguir: 

 

a) Igreja Católica; 

b) Associações Comunitárias do Município; 

c) Igrejas Evangélicas; 

d) Irmandade Santa Casa da Misericórdia de Conceição do Coité; 

e) Centro Espírita Luz, Amor e Verdade; 

f) Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

 

§3º - Os representantes do Poder Público são indicados pelo Prefeito Municipal, 

assegurados à participação do Secretário de Assistência Social na condição de membro nato 

do CMAS. 

 

§4º - O Prefeito Municipal nomeará os membros suplentes, atendidos os mesmos 

critérios, para substituir os que licenciarem ou que se encontrarem impedidos. 

 

§5º - A convocação dos suplentes proceder-se-á na forma prevista no Regimento 

Interno do CMAS. 

 

§6º - Em caos de vacância definitiva ficará a critério da entidade representante a 

indicação do substituto para nomeação do Prefeito Municipal.  

 

§7º - O Conselho municipal de Assistência social é presidido por um de seus 

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

recondução por igual período, o qual será substituído nos impedimentos pelo Secretário 

Executivo do CMAS. 

 

Art. 6º - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS:  

 

I – aprovar a política municipal de assistência social; 

II – zelar pela efetivação do sistema descentralizado participativo de assistência 

social; 



III – convocar ordinariamente a cada 02 (dois) anos ou extraordinariamente, por 

maioria absoluta de seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social, que tem 

atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o 

aperfeiçoamento do sistema; 

IV – deliberar sobre a proposta orçamentária de assistência social a ser 

encaminhada ao órgão da Administração Pública Municipal responsável pelo planejamento 

orçamentário do Município; 

V – aprovar critérios e disciplinar os procedimentos de repasses de recursos para 

as entidades e as organizações de assistência social, sem prejuízo das normas da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias; 

VI – acompanhar e avaliar a gestão de recursos, bem como os ganhos sociais e o 

desempenho dos programas e projetos executados; 

VII – estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais 

do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS; 

VIII -   

 

  

 

 

Artigo 19 – Ficam extintos os mandatos dos atuais membros do CMAS, cujo 
mandato não será considerado para fins de recondução do seu ocupante. 

 
Artigo 20 – O Prefeito Municipal regulamentará a presente Lei. 
 
Artigo 21 – Ficam revogadas as disposições em contrário e as Leis Municipais Nº 

115 de 21 de dezembro de 1995, Nº 162 de 03 de janeiro de 1997 e Nº 198 de 04 de dezembro 
de 1998. 

 
Artigo 22 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 
Conceição do Coité, 22 de janeiro de 2003. 

 
 

WELLINGTON PASSOS DE ARAÚJO 
Prefeito Municipal 


