CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
ESTADO DA BAHIA
Praça JK S/N Fone: (077) 816-2285 - Formosa do Rio Preto - Bahia

LEI Nº 8/98

"Altera a redação dos artigos 2º,3º, 6º e 7º
da Lei 08/1997 (Cria o Conselho Municipal

de Assistência Social)."

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO,
no uso das atribuições que lhe conferem, aprovou a seguinte Lei:

Art 1º - Ao artigo 2º, da Lei 08197, "Da competência do
Conselho Municipal de Assistência Social", acrescenta-se o inciso XIV, com a
seguinte redação:
"XIV - atuar na formação de estratégias e controle da execução
da política de assistência social; "

Art 2º - Altera o disposto no Art. 3° - que passa vigorar com a
seguinte redação:
"Artigo 3º - O CMAS terá a seguinte composição:
1.

Do Governo Municipal:

a) Um representante da Secretaria Municipal de Assistência
Social;
b) Um representante da Secretaria Municipal de Saúde;
c) Um representante da Secretaria Municipal de Educação;
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d) Um repre senta nte da Secre taria Muni cipal de Admi nistra ção
de Finanças.

11 - Da Socie dade Civil:

a) Um repre senta nte das entid ades rei igiosas;
b) Um repre senta nte das entid ades de atend iment o à crian ça e
do adolescente;
e) Um repre senta nte do Sindi cato Patronal;
d) Um repre senta nte do Sindi cato dos Traba lhado res Rurais.
§ 1° - Cada titula r do CMA S terá um suplente, oriun do da mesm
a
categ oria representativa.
§ 2º - Some nte terá admi tida a parti cipaç ão no CMA S de
entid ades jurid icame nte const ituída s e em regul ar funci onam ento.
§ 3° - A soma dos repre senta ntes que tratam os inciso s 1 e li do
prese nte artigo não será inferi or à metad e do total de memb ros
doCM AS.

Art 3° - Alter a o Art.

6~

que passa a ter a segui nte redação:

"Art. 6º - O CMA S terá seu funci onam ento regido por regim ento
intern o própr io e obede cendo as segui ntes norm as:
1 - plená rio como órgão de delib eraçã o máxim a;
11 - as sessõ es plená rias serão realiz adas ordin ariam ente a cada
mês e extra ordin ariam ente quan do convo cadas pelo
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Presidente ou por requerimento da maioria dos
Art 4º - Altera o texto do Art.
seguinte redação:

7~

seus membros. "

que pas sa a vigorar com a

"Art. 7º - A Secretaria Municipal de Açã o Soc
ial, prestará o
apoio administrativo necessário ao funcionamen
to do CMAS. "
Art 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, prin
cipalmente o
disposto na Lei 08197.

e outubro DE 1998.

Presidente

