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LEI MUNICIPAL Nº. 158/2017 

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

DE INTERESSE SOCIAL (CMHIS) E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, Estado da Paraíba, faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:  

Art. 1° Fica criado o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social 

(CMHIS), órgão da Administração Municipal, com caráter deliberativo, consultivo, 

normativo e fiscalizador das políticas, planos e programas para produção de moradias 

e de curadoria dos recursos a serem aplicados, com a função de acompanhar e 

avaliar a Política Municipal de Habitação. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Habitação e Planejamento Urbano é 

o órgão da Administração Pública Municipal responsável pela execução da Política 

Habitacional do Município. 

CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES 

Art. 2° O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social será constituído 

por dez membros titulares, com igual número de suplentes, na seguinte forma: 

I - cinco representantes de entidades não governamentais, sendo: 

 a) um representante da EMATER; 

 b) dois representantes de Associação; 

 c) dois representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

II – cinco representantes do Poder Executivo, sendo: 

a) um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

 b) um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 c) um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 d) dois representantes dos Agentes Comunitários de Saúde. 

§ 1º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Habitação de Interesse 

Social será de dois anos, permitida uma única recondução. 

§ 2º Os membros do CMHIS exercerão seus mandatos de forma gratuita, ficando 

vedada a concessão de qualquer remuneração, vantagem ou benefício de natureza 

pecuniária. 

ATOS 
 PODER EXECUTIVO 
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Art. 3° Os membros representantes da sociedade civil serão indicados por suas 

respectivas entidades. 

Paragrafo Único: Os membros do CMHIS serão nomeados pelo Chefe do Poder 

Executivo Municipal, através de portaria específica. 

Art. 4° O CMHIS será presidido, na primeira gestão, pelo Secretário Municipal de 

Habitação e Planejamento Urbano e, a partir da segunda gestão, a presidência será 

exercida por um dos membros do CMHIS, eleito para este fim. 

§ 1º As reuniões do CMHIS somente poderão ser instaladas com a presença de, 

no mínimo, seis de seus membros e as decisões deverão ser tomadas por maioria 

simples, cabendo ao Presidente o voto de desempate; 

§ 2º Os assuntos e deliberações, fruto das reuniões do Conselho, serão registrados 

em ata que será lida e aprovada em cada reunião posterior e, no tocante às 

deliberações, estas serão publicadas por instrumento administrativo denominada 

resolução. 

§ 3º As reuniões serão convocadas por escrito, com antecedência mínima de três 

dias para as reuniões ordinárias, e quarenta e oito horas para as extraordinárias. 

§ 4º No caso do afastamento temporário ou definitivo de um dos membros 

titulares, assumirá o suplente correspondente ao setor representado no Conselho. 

Art. 5° O CMHIS reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses e 

extraordinariamente na forma que dispuser seu regimento interno. 

Art. 6° O Regimento Interno do Conselho Municipal de Habitação de Interesse 

social deverá conter, no mínimo: 

I - a forma de convocação das reuniões extraordinárias; 

II - quórum de instalação das reuniões e de votação; 

III - forma de convocação e quórum de votação nas Plenárias Abertas. 

Art. 7º Compete ao CMHIS: 

I - analisar, discutir e aprovar: 

a) os objetivos, as diretrizes e o estabelecimento de prioridades da Política 

Municipal de Habitação;  

b) a Política de Captação e Aplicação de Recursos para a produção de 

moradias;  

c) os Planos, anuais e plurianuais, de Ação e Metas;  

d) os Planos, anuais e plurianuais, de Captação e Aplicação de Recursos;  

e) liberação de recursos para os programas decorrentes do Plano de Ação e 

Metas. 
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II - acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos e a 

execução dos programas, projetos e ações, cabendo-lhe a suspensão de desembolsos 

caso constatadas irregularidades; 

III - propor reformulação ou revisão de Planos e programas à luz de avaliações 

periódicas;  

IV - analisar e aprovar, anualmente, relatórios contábeis referentes à aplicação 

dos recursos para a Habitação no Município, inclusive aqueles referentes ao Fundo 

Municipal de Habitação de Interesse Social;  

V - elaborar seu Regimento Interno.  

VI - definir os parâmetros para a concessão dos subsídios, observada a 

capacidade de pagamento da família, levando em consideração as seguintes 

diretrizes: 

a) os valores dos benefícios devem guardar relação inversa com a capacidade 

de pagamento das famílias beneficiárias;  

b) a concessão do benefício deve estar condicionada ao acesso à imóveis em 

condições de habitabilidade definidas pelas posturas municipais, com base em 

padrões referenciais estabelecidos a partir da realidade local;  

c) identificação dos beneficiários das políticas de subsídios, em cadastro 

municipal, de modo a controlar a concessão dos benefícios;  

d) utilização de metodologia aprovada pelo CMHIS, para o estabelecimento dos 

parâmetros relativos aos valores dos benefícios, capacidade de pagamento da família 

e valores máximos dos imóveis, que expresse as diferenças regionais;  

e) concepção do subsídio como benefício pessoal e intransferível, concedido 

com a finalidade de complementar a capacidade de pagamento do beneficiário para 

o acesso à moradia, ajustando-a ao valor de venda do imóvel ou ao custo do serviço 

de moradia, compreendido como retribuição de uso, aluguel, arrendamento ou outra 

forma de pagamento pelo direito de acesso à habitação;  

f) suspensão ou revisão do benefício, no caso de alterações nas condições que 

lhe deram causa ou inadimplemento contratual.  

VIII - acompanhar a implementação das Resoluções das Conferências Municipais 

de Habitação; 

III - deliberar sobre convênios destinados à execução dos projetos habitacionais, 

urbanização e regularização fundiária;  

IV - estimular a participação e o controle popular sobre a implementação das 

políticas públicas habitacionais e de desenvolvimento urbano;  

V - possibilitar a ampla informação à população e às instituições públicas e 

privadas sobre temas e questões atinentes à política habitacional;  
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VIII - acompanhar, avaliar e modificar, as condições operacionais da política 

municipal de habitação, estabelecendo os instrumentos para o seu controle e 

fiscalização;  

IX - propor ao Executivo legislação relativa à Habitação e ao uso do solo urbano, 

bem como obras complementares de saneamento, infra-estrutura e equipamentos 

urbanos;  

X - constituir grupos técnicos, comissões especiais, temporárias ou permanentes, 

quando julgar necessário para o desempenho de suas funções;  

XI - elaborar e aprovar seu Regimento Interno. 

 Parágrafo único. O CMHIS fará as publicações das deliberações, uma vez que 

são competências estabelecidas por esta Lei, através de ato administrativo 

denominado resoluções, os quais deverão ter ampla divulgação e transparência. 

Art. 8º Além de outras atribuições definidas em lei, compete à Secretaria 

Municipal de Saúde e Assistência Social, sem prejuízo da iniciativa dos membros do 

CMHIS e do Executivo: 

I - elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social: 

a) a Política Municipal de Habitação e a Política de Captação e Aplicação de 

Recursos, contendo objetivos, diretrizes e prioridades das ações municipais para o setor; 

b) o Plano de Ação e Metas, anual e plurianual, em consonância com o Plano 

de Captação e Aplicação de Recursos, contendo, inclusive, as linhas de financiamento 

à população; 

c) o Plano de Captação e Aplicação de recursos, anual e plurianual, contendo 

previsão orçamentária e de outras receitas, além de operações interligadas, operações 

de crédito e condições de retorno, política de subsídios, aplicações financeiras, 

inclusive com receitas do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social; 

d) relatórios semestrais de atividades e financeiros; 

 

II - gerir os recursos destinados à habitação, inclusive aqueles constantes do 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. 

 

III - submeter à aprovação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse 

Social os seguintes programas para a produção de moradia: 

 

a) aquisição e regularização de imóveis; 

b) urbanização e reurbanização de áreas; 

c) construção e recuperação de conjuntos habitacionais ou de moradias 

isoladas; 

d) ações emergenciais; 

e) contratação de assessoria técnica jurídica e urbanística; 
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IV - implementar programas decorrentes do Plano de Ação e Metas aprovado, 

elaborando ou executando os projetos que deles decorrem, da seguinte forma: 

a) diretamente ou através de outro órgão de entidade de Administração 

Pública; 

b) mediante a celebração de contratos com os Agentes de Execução ou de 

Agentes de Assessoria Técnica;  

V - propor critérios de credenciamento e de remuneração dos Agentes de 

Execução e dos Agentes de Assessoria Técnica; 

VI - realizar a movimentação financeira dos recursos destinados à habitação. 

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 9º O CMHIS elaborará seu Regimento Interno no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a partir da data de sua instalação. 

Art. 10 As despesas necessárias para funcionamento do Conselho correrão por 

conta do orçamento geral do município. 

Art. 11 Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) para promover as despesas com a instalação do Conselho 

Gestor Municipal de Interesse Social.  

Art. 12 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em sentido contrário. 

  GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, 28 

DE AGOSTO DE 2017. 

 

 
ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO 

Prefeito Municipal 
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LEI MUNICIPAL Nº 159/2017                                                             DE, 28 DE AGOSTO DE 2017.  

 

 

 

 

 

 

         O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, ESTADO DO PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a 

seguinte Lei:  

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a realizar abertura de 

Crédito Adicional Especial, no Orçamento do Município, no valor de R$ 70.000,00 

(Setenta mil reais), destinados a cobrir insuficiências de dotação orçamentárias e 

destinados a atender ao desenvolvimento das ações do Programa Primeira Infância no 

SUAS (Criança Feliz), no presente exercício nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 

março de 1964, Art. 40 a 43.  

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei terão a seguinte classificação 

funcional programática: 

2.09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

08 Assistência Social 

243 Assistência à Criança e ao Adolescente 

0487 Assistência Comunitária 

2051 Desenvolvimento das Ações do Programa Criança Feliz 

Classificação 

Funcional 

Programática 

Atividade Elementos de Despesa Valor 

  3.1.90.11.00 - Vencimentos e 

Vantagens Fixas - Pessoal 

Civil 

3.000,00 

  3.1.90.04.00 - Contratação 

por Tempo Determinado 
30.000,00 

  3.3.90.14.00 - Diárias - 

Pessoal Civil 
5.000,00 

08.243.0487.2051 Desenvolvimento 3.3.90.30.00 - Material de 12.000,00 

Autoriza ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal abrir Crédito Adicional Especial, 

no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) 

para o fim que especifica, ao vigente 

orçamento do município e dá outras 

providências.  
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das Ações do 

Programa 

Criança Feliz 

Consumo 

  3.3.90.33.00 - Passagens e 

Despesas com Locomoção 
5.000,00 

  3.3.90.36.00 - Outros Serviços 

de Terceiros - Pessoa Física 
7.000,00 

  3.3.90.39.00 - Outros Serviços 

de Terceiros - Pessoa 

Jurídica 

8.000,00 

TOTAL R$ 70.000,00 

 

         Art. 3º -  Os créditos de que trata o artigo anterior serão abertos através de 

Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como fontes de recursos 

aquelas preconizadas no art. 43, § 1º e incisos da Lei Federal nº 4.320/1964.  

         Art.4º - Fica autorizado a inclusão da Ação criada pela presente Lei, no Plano 

Plurianual – PPA 2014/2017 (Lei Municipal de nº 139, de 10 de Dezembro de 2013) e na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 Lei Municipal de nº 152, de 08 de Junho de 2016). 

         Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação e publicação.  

         Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 

         GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA, 

ESTADO DA PARAÍBA, EM 28 DE AGOSTO DE 2017.  

 

 
ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO 

Prefeito Municipal 
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LEI MUNICIPAL n° 160/2017                                          Em, 28 de Agosto de 2017 

 

“ALTERA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, 

DISPÕE SOBRE O QUADRO DE CARGOS DE 

PROVIMENTO EM COMISSÃO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

 O Prefeito Municipal de Curral de Cima, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Constituição Federal, FAZ SABER que a Câmara 

Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Título I 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Capítulo I 

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 

 

Art. 1º. A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Curral de Cima será 

constituída com os seguintes órgãos: 

I – ÓRGÃOS DE ASSESSSORAMENTO: 

1. Gabinete do Prefeito; 

2. Procuradoria Jurídica.  

II – ÓRGÃOS AUXILIARES: 

1. Secretaria Municipal de Administração; 

2. Secretaria Municipal de Finanças; 

3. Secretaria Municipal do Controle Interno; 

III – ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA: 

1. Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

2. Secretaria Municipal de Assistência Social; 

3. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes; 

4. Secretaria Municipal de Saúde;  

5. Secretaria Municipal de Agricultura; 

6. Secretário Municipal de Meio Ambiente; 

7. Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano; 

8. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 

9. Secretaria Municipal de Eventos. 

IV – ÓRGÃOS COLEGIADOS DE ASSESSORAMENTO: 
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1. Conselho Municipal de Educação – CME; 

2. Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 

3. Conselho Municipal de Saúde – CMS; 

4. Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente; 

5. Conselho do Direito da Criança e do Adolescente; 

6. Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB; 

7. Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

8. Conselho Municipal do Idoso.  

 

Capítulo II 

DAS ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES AUXILIARES 

 

Art. 2º. Os órgãos da Administração previstos nos incisos I, II e III do artigo anterior, 

serão auxiliados por Coordenadorias, Diretorias de Departamento, Diretorias Escolares, 

Assessorias e Pregoeiro Oficial, nas quais atuam os servidores públicos comissionados, 

efetivos, se designados, e estagiários, alocados de acordo o cargo ocupado e a 

função a eles vinculada. 

§ 1º. São atribuições dos secretários municipais: 

I - cabe ao secretário municipal orientar, coordenar e supervisionar as atividades 

dos órgãos de sua Secretaria e das entidades da administração indireta a ela 

vinculadas;  

II - referendar ato e decreto do prefeito;  

III - expedir instruções para a execução de lei, decreto e regulamento;  

IV - apresentar ao prefeito relatório anual de sua gestão;  

V - comparecer à Câmara, nos casos e para os fins previstos nesta Lei Orgânica;  

VI - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou 

delegadas pelo prefeito. 

§ 2º. São atribuições do chefe de gabinete do Prefeito: 

I – assistir ao Prefeito Municipal e cuidar de sua representação civil e social; 

II – organizar livro de presença de autoridades e convidados; 

III – receber e dar atendimento aos munícipes que se dirijam à Prefeitura, 

encaminhando-os aos setores competentes; 

IV – recepcionar convidados e autoridades quando da realização de 

solenidades; 
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V – coordenar as atividades de representação dos interesses da administração 

municipal; 

VI – gerir as atividades de integração política e administrativa e estreitar o 

relacionamento com outros municípios, com autoridades das demais esferas de 

governo e com entidades representativas da sociedade civil. 

VII – cuidar da administração geral do prédio em que funciona o Gabinete do 

Prefeito, zelando pelos bens imóveis e móveis; 

VIII – supervisionar a organização do cerimonial das solenidades realizadas no 

âmbito da Administração Municipal que contem com a participação do Prefeito; 

IX – exercer outras atividades correlatas ou que lhe sejam delegadas pelo Prefeito 

Municipal. 

§ 3º. São atribuições da procuradoria jurídica: 

I – promover a representação judicial do Município e, na área de sua atuação, a 

representação extrajudicial; 

II – promover a inscrição da Dívida Ativa; 

III – promover a execução judicial da Dívida Ativa inscrita do Município; 

IV – assessorar o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais e 

demais titulares de órgãos do Município, inclusive elaborando as Informações nos 

Mandados de Segurança em que sejam apontados como co-autores; 

V – representar ao Prefeito em medidas de ordem jurídica que lhe pareçam 

necessárias, tendo em vista o interesse público e a legislação em vigor; 

VI – exercer a função de órgão central de Consultoria Jurídica do Município; 

VII – zelar pela legalidade dos atos da Administração Municipal, representando 

ao Prefeito quando constatar infrações e propondo medidas que visem à correção de 

ilegalidades eventualmente encontradas, inclusive a anulação ou revogação de atos e 

a punição dos responsáveis; 

VIII – requisitar a qualquer órgão da Administração Municipal, fixando prazo, os 

elementos de informação necessários ao desempenho de suas atribuições, podendo a 

requisição, em caso de urgência, ser feita verbalmente; 

IX – elaborar projetos de lei e atos normativos de competência do Prefeito, 

assessorando os Secretários Municipais e dirigentes de órgãos autônomos no 

desempenho da competência para expedição de tais atos, que lhe devem ser 

submetidos antes de sua edição; 

X – avocar o exame de qualquer processo, administrativo ou judicial, em que 

haja interesse de órgão da Administração Municipal; 
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XI – atender e orientar, com cordialidade, a todos quantos busquem quaisquer 

informações que possa prestar no interesse da Cidade do Natal, e da imagem de 

organização, responsabilidade, probidade e zelo para com os direitos do Município e 

do sujeito passivo de qualquer pretensão a cargo da Procuradoria; 

XII – proceder, no âmbito do seu Órgão, à gestão e ao controle financeiro dos 

recursos orçamentários, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, 

em consonância com determinações emanados do Chefe do Poder Executivo; 

XIII – exercer outras atividades correlatas.  

§ 4º. São atribuições do Coordenador do Bolsa Familia: 

I - Planejar e coordenar a ação intersetorial local de forma a estabelecer um 

canal de diálogo frequente com todos os profissionais envolvidos na dimensão 

municipal do Programa;  

II - Manter-se atualizado sobre as diretrizes nacionais e estaduais do Programa, 

contribuindo para que o fluxo de ações e informações chegue aos demais atores 

municipais de forma articulada e coesa; 

III - Montar agenda de reuniões com todos os responsáveis pela gestão do 

Programa no município, para planejar as ações e estabelecer metas a serem 

alcançadas, o acompanhamento da sua execução e a avaliação dos resultados; 

IV - Promover o diálogo entre a Prefeitura, o Estado e o MDS na gestão do 

Programa Bolsa Família e do Cadastro Único;  

Coordenar a relação entre as secretarias de assistência social, educação e saúde para 

o acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família;  

V - Coordenar a utilização dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o 

Programa Bolsa Família nos municípios;  

VI - Incentivar outras secretarias e órgãos municipais para que trabalhem com as 

famílias do Bolsa Família em atividades de geração de trabalho e renda, de 

capacitação profissional, de aumento de escolaridade e outras ações 

complementares; 

VII - Dialogar, em nome do município, com os membros das Instâncias de 

Controle Social do PBF; 

VIII - Articular e integrar ações complementares. 

§ 5º – São atribuições do coordenador executivo de engenharia civil: 

I – Coordenar os projetos de engenharia civil, compreendendo o levantamento 

das necessidades de materiais e mão de obra, análise de viabilidade, fiscalizar, 

aprovar, desaprovar, quando for o caso, e, acompanhamento de cronograma e 

orçamentos de obras e serviços que envolvam o município;  
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II – O cargo de coordenador de engenharia civil será ocupado, 

obrigatoriamente, por profissional de engenharia civil com registro junto ao CREA; 

III – Ficará sob a responsabilidade do coordenador de engenharia civil a visita nos 

canteiros de obras públicas para acompanhar a execução dos serviços. Quando 

necessário, convocará reuniões com as equipes de trabalho para discutir a evolução 

do cronograma, o cumprimento do orçamento e outros problemas que eventualmente 

surjam ao logo das obras.  

IV – Caberá ao coordenador de engenharia civil a aprovação ou desaprovação 

de projetos de empreendimentos imobiliários, públicos e privados, fundamentando sua 

decisão em todos os casos. 

V – Orientar e avaliar os projetos quando desenvolvidos por empresas ou outros 

profissionais liberais do ramo da engenharia civil, arquitetura e urbanismo e afins. 

VI – Desempenhar outras funções não descritas, porém, necessárias ao bom e fiel 

cumprimento do dever. 

§ 6º – São atribuições do coordenador executivo de arquitetura e urbanismo: 

I – I – Coordenar, projetar e fiscalizar os projetos de arquitetura e urbanismo, 

compreendendo a análise de viabilidade de execução junto a coordenação de 

engenharia civil e aos demais setores da prefeitura municipal;  

II – O cargo de coordenador de arquitetura e urbanismo será ocupado, 

obrigatoriamente, por profissional de arquitetura e urbanismo com registro junto ao 

CAU; 

III – Ficará sob a responsabilidade do coordenador de arquitetura e urbanismo a 

visita nos canteiros de obras públicas para acompanhar  se a execução dos serviços 

correspondem ao serviço detalhado no projeto de arquitetura e urbanismo. Quando 

necessário, convocará reuniões com as equipes de trabalho para discutir a evolução 

do cronograma, o cumprimento do orçamento e outros problemas que eventualmente 

surjam ao logo das obras.  

IV – Orientar e avaliar os projetos quando desenvolvidos por empresas ou outros 

profissionais liberais do ramo da engenharia civil, arquitetura e urbanismo e afins. 

V – Desempenhar outras funções não descritas, porém, necessárias ao bom e fiel 

cumprimento do dever. 

§ 7º. São atribuições dos coordenadores executivos: 

I – Substituir o Secretário Municipal em sua ausência; 

II – gerenciar nas suas áreas de atuação os serviços administrativos das 

secretarias municipais, assim como a coordenação das atividades a serem 
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desempenhadas pelas demais diretorias, providenciando todo o necessário ao perfeito 

atendimento aos munícipes, servidores, agentes políticos e sociedade em geral; 

III – Dar conhecimento ao Secretário Municipal das demandas de suas 

respectivas secretarias, informando e orientando, quando couber, das ações que 

deverão ser desenvolvidas em prol de um melhor atendimento à população; 

IV – Cuidar do controle financeiro, quando couber, dentro das secretarias 

municipais em conjunto com os secretários municipais, ficando ainda, responsável pela 

elaboração de cronograma físico-financeiro, respeitando, em todo caso, a Lei 

Orçamentária Municipal vigente; 

V – Dar cumprimento e fazer cumprir as ações desenvolvidas pelas secretarias 

municipais; 

VI – Ficará sob a responsabilidade do coordenador executivo a organização dos 

programas, metas e ações desenvolvidas pelas suas respectivas secretarias municipais. 

§ 8º. São atribuições dos coordenadores: 

I - Providenciar a organização do serviço administrativo das secretarias 

municipais, assim como a coordenação das atividades a serem desempenhadas pelas 

demais diretorias, providenciando todo o necessário ao perfeito atendimento aos 

munícipes, servidores, agentes políticos e sociedade em geral. 

II - A atuação direta na fiscalização do cumprimento dos objetivos e metas da 

administração, sinalizando sempre aos gestores os desvios de execução, visando que as 

metas estabelecidas seja atendida, assim como será da competência dos 

coordenadores a elaboração de relatórios confiáveis que mantenham os secretários 

municipais informados da regularidade ou não de todos os procedimentos. 

§ 9º. São atribuições dos Diretores: 

I – Fazer a organização, registro e controle de todos os documentos oficiais da 

repartição que ela representa; apresentação de relatórios, certidões e informações 

sobre os documentos arquivados; 

II – Registro e encaminhamento dos recebimentos e expedições das 

correspondências do setor que lhe é competente, incluindo seu controle e 

arquivamento; 

III – Responder pelo o funcionamento da repartição a qual representa, 

desempenhando suas funções com zelo, visando o bem estar dos munícipes; 

IV – Dar cumprimento aos horários de trabalho dos servidores lotados na 

repartição, inclusive, informando ao setor de recursos humanos da Secretaria de 

Administração sobre as faltas não justificadas, quando essas ocorrerem. 

§ 10. São atribuições dos Assessores Especiais: 
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I – Assessorar os seus chefes imediatos no que lhe couber; 

II – Substituir, provisoriamente, os servidores em suas faltas. 

 

Capítulo III 

DO INGRESSO, DA INVESTIDURA, DAS DIRETRIZES E DA OCUPAÇÃO 

 

Art. 3º. Os cargos em comissão, objeto dessa Lei, ingressarão no serviço público 

por ato de livre nomeação, através de portaria específica e individual, emitida pelo 

Chefe do Poder Executivo. 

§ 1º. São condições para investidura do cargo: 

I - ter aptidão física e psíquica, comprovada por laudo do Departamento 

Médico; 

II - ter boa conduta, comprovada por atestado de antecedentes criminais 

expedidos pela Justiça Pública Estadual; 

III - estar quite com o serviço militar; 

IV - estar em gozo dos direitos políticos. 

§ 2º. As Coordenadorias, Diretorias de Departamento e Assessorias cumprirão as 

diretrizes administrativas previstas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 

coordenando a operacionalização de suas competências e o desempenho dos 

servidores alocados em cada setor. 

§ 3º: Os ocupantes dos cargos de que trata o caput deste artigo, assessorarão as 

secretarias municipais no quantitativo previsto nesta Lei, ficando a encargo do Chefe 

do Poder Executivo a designação para outros fins.  

§ 4º: A nomeação dos coordenadores, diretores de departamento e assessores 

especiais, será feita obedecendo aos quantitativos previstos no art. 13 desta Lei, 

cabendo exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo determinar a lotação do 

servidor, conforme as necessidades de cada secretaria. 

§ 5º. Os ocupantes de cargos em comissão deverão apresentar no setor de 

recursos humanos a documentação exigida para investidura, conjuntamente, com os 

documentos pessoais de CPF, carteira de identidade, carteira de trabalho e 

previdência social, comprovante de escolaridade e comprovante de residência. 

§ 6º. Os cargos em comissão serão de livre nomeação e exoneração do Chefe 

do Poder Executivo. 

 

Capítulo IV 

DOS DEVERES  
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Art. 4º. São deveres dos servidores da Prefeitura Municipal de Curral de Cima:  

I - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços a seu cargo e 

os que, na forma legal, lhes forem atribuídos pela Presidência da Mesa Diretora; 

II - observar sigilo funcional quanto à matéria dos procedimentos em que atuar; 

III - zelar pelos bens confiados à sua guarda; 

IV - representar ao Setor de Controle Interno ou setor competente sobre 

irregularidades que afetem o bom desempenho de suas atribuições. 

 

Art. 5º. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos 

servidores da Prefeitura Municipal de Curral de Cima é vedado: 

I - empregar em qualquer expediente oficial expressão ou termos desrespeitosos; 

II - valer-se da qualidade de servidor público para obter qualquer vantagem; 

III - manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre assuntos pertinentes às 

suas funções, salvo quando autorizado pelo Chefe imediato de repartição ou pessoa 

por ela determinada. 

 

Capítulo V 

DOS DIRETOS ESTATUTÁRIOS 

 

Art. 6º. Os ocupantes dos cargos criados e disciplinados por esta Lei, 

pertencentes ao Quadro de Servidores Comissionados, se sujeitarão, no que couber, ao 

Estatuto do Servidor Público Municipal de Curral de Cima. 

 

Art. 7º. As Secretarias, Procuradoria Jurídica, Chefia de Gabinete, 

Coordenadorias, Diretorias de Departamento e Assessorias Especiais, que comporão a 

estrutura administrativa, terão suas vagas ocupadas respeitando os limites estabelecidos 

nesta Lei, e, serão de livre nomeação, exoneração e designação do Chefe do Poder 

Executivo Municipal, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do 

Município. 

Parágrafo Único: O Chefe de Gabinete e o Procurador Jurídico são agentes 

políticos, com tratamento, prerrogativas, representação, status, responsabilidade e 

isonomia ao cargo de Secretário Municipal. 

 

Capítulo VI 

DA HIERARQUIA FUNCIONAL 
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Art. 8º. Os Órgãos competentes da estrutura administrativa municipal prevista 

nesta Lei serão dirigidos obedecendo-se a seguinte subordinação hierárquica: 

I.   Secretárias por Secretários; 

II. Gabinete do Prefeito pelo Chefe de Gabinete; 

III. Procuradoria pelo Procurador;  

Parágrafo Único: Os cargos de secretário adjunto, coordenadores, diretores 

e assessores, respeitarão hierarquicamente, aos seus respectivos secretários municipais 

dos quais estarão subordinados. 

 

Título II 

DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

Capítulo I 

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

 

Art. 9º. Os órgãos de assessoramento direto terão a seguinte estrutura 

administrativa, com suas respectivas funções: 

I – Gabinete do Prefeito:  

01 Chefe de Gabinete; 

01 Procurador Jurídico Geral; 

01 Diretor Jurídico; 

01 Diretor de Comunicação Institucional; 

05 Assessores Especiais. 

 

Capítulo II 

DOS ÓRGÃOS AUXILIARES 

  

Art. 10. Os órgãos auxiliares terão a seguinte estrutura administrativa, com suas 

respectivas funções: 

II – Setor de Finanças e Administrativo: 

01 Secretário de Finanças e Tesouraria; 

01 Secretário de Administração; 

01 Secretário de Controle Interno; 

01 Coordenador Executivo de Tributos e Arrecadação; 

01 Coordenador do Controle Interno; 

01 Coordenador de Administração; 

01 Diretor de Contabilidade; 

01 Diretor de Acompanhamento Previdenciário; 

01 Diretor de Almoxarifado; 
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04 Assessores Especiais. 

 

Capítulo III 

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA 

 

Art. 11. Os órgãos da administração específica terão a seguinte estrutura, com 

suas respectivas funções: 

I – Secretaria Municipal de Educação: 

01 Secretário de Educação e Cultura; 

01 Coordenador do Ensino Fundamental; 

01 Diretor de Estatística e Dados Educacionais;  

06 Diretores de unidades escolares; 

04 Assessores Especiais. 

II – Secretaria Municipal de Assistência Social: 

01 Secretário de Assistência Social; 

01 Coordenador Executivo do Programa Bolsa Família; 

01 Diretor de Programas Sociais; 

04 Assessores Especiais. 

III – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes: 

01 Secretário de Infraestrutura e Transportes; 

01 Coordenador Executivo de Engenharia Civil; 

01 Coordenador Executivo de Arquitetura e Urbanismo; 

01 Coordenador de Infraestrutura 

01 Diretor de Transportes; 

01 Diretor de Obras; 

IV – Secretaria Municipal de Saúde: 

01 Secretário de Saúde; 

01 Coordenador Executivo de Atenção Básica; 

01 Coordenador de Gestão; 

01 Diretor de Educação em Saúde; 

01 Diretor de Vigilância Epidemiológica; 

02 Assessores Especiais. 

VII – Secretaria Municipal de Agricultura: 

01 Secretário de Agricultura 

VIII – Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 

01 Secretário de Meio Ambiente; 
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01 Diretor de Meio Ambiente. 

IX – Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano: 

01 Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano 

X – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: 

01 Secretário de Esporte e Lazer 

XI – Secretaria Municipal de Eventos: 

01 Secretário de Eventos 

 

Art. 12. A regulamentação dos órgãos colegiados de assessoramentos 

constituídos nesta Lei pelos conselhos municipais é instituída por Lei Municipal específica 

em vigência. 

 

Art. 13. O Quadro de Cargos em Comissão é criado com as seguintes 

especificações, considerando-se os cargos, a quantidade e os respectivos padrões de 

vencimento: 

I – Quadro de Cargos em Comissão: 

 

DENOMINAÇÃO QUANT VENCIMENTO 

CHEFE DE GABINETE 01 R$ 3.000,00 

PROCURADOR JURÍDICO GERAL 01 R$ 3.000,00 

SECRETÁRIO MUNICIPAL 12 R$ 3.000,00 

COORDENADOR EXECUTIVO 05 R$ 2.500,00 

COORDENADOR  05 R$ 1.500,00 

DIRETOR 18 R$ 1.000,00 

ASSESSOR ESPECIAL 19 R$    937,00 

 

§ 1°. As especificações das funções dos Cargos de Provimento Comissionado, 

bem como, os valores dos vencimentos são regulamentadas por esta Lei, podendo, a 

qualquer tempo, ser alterada através de Projeto de Lei de iniciativa e competência do 

Chefe do Poder Executivo Municipal.  

§ 2°. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a gratificar em até 

50% (cinqüenta inteiros percentuais) os servidores constantes da tabela registrada no 

presente artigo, a título de gratificação de atividades especiais – GAE - sempre que os 

mesmos forem designados para a execução de atribuições complementares ou cargas 

horárias adicionais para execução de serviços complementares, dentro ou fora do 

município, exceto para os cargos de Secretários Municipais. 
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§ 3º. Ficam excluídos da gratificação de que trata o parágrafo anterior, os 

secretários municipais e os que hierarquicamente se assemelham, que tem 

remuneração específica, nos termos do art. 39, §4º da Constituição Federal e de Lei 

Municipal, aplicável à espécie. 

§ 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar os vencimentos dos assessores 

especiais (AESP), quando o salário mínimo nacionalmente unificado sofrer reajuste pelo 

o Governo Federal. 

 

CAPÍTULO III  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 14. É de competência privativa e indelegável do Chefe do Poder Executivo 

Municipal todos os atos relativos à administração do quadro de servidores 

comissionados do Poder Executivo, nos termos da legislação em vigor.  

 

Art. 15. O provimento dos Cargos previstos nesta Lei dependerá da necessidade 

funcional e de disponibilidade orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de 

Curral de Cima, atendidos, ainda, os limites com despesa de pessoal prevista em Lei. 

  

Art. 16. Aplica-se aos servidores da Prefeitura Municipal de Curral de Cima, no 

que couber, o preceito previsto pelas Leis Municipais ou naquelas legislações que 

vierem a sucedê-las.  

 

Art. 17. A carga horária desenvolvida pelos servidores contidos nesta Lei será de 

40 (quarenta) horas semanais. 

 

Art. 18. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de 

parceria com órgãos públicos da administração direta e indireta, nas esferas Federal, 

Estadual e Municipal que visem promover estagiários no campo de trabalho, podendo 

esses ser remunerados pelo erário público municipal, cabendo definir em Lei específica 

os valores a eles atribuídos. 

 

Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário no tocante ao quantitativo de 

vagas para os cargos comissionados aqui dispostos.  

 

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário. 
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Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2017.       

   

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, 

ESTADO DA PARAÍBA, EM 28 DE AGOSTO DE 2017. 

 

 
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO 

P r e f e i t o  C o n s t i t u c i o n a l  
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LEI MUNICIPAL N° 161/2017                            EM, 28 DE AGOSTO DE 2017. 

 

“DISPÕE SOBRE VIAGEM A SERVIÇO E CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DOS ÓRGÃOS 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 O Prefeito Municipal de Curral de Cima, Estado da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Constituição Federal, FAZ SABER que a Câmara 

Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O servidor da administração pública municipal do Poder Executivo que se 

deslocar de sua sede, eventualmente e por motivo de serviço, em participação em 

cursos e eventos de capacitação profissional ou ainda, para desenvolver suas funções 

em missão administrativa de interesse da municipalidade em outro município, Estado ou 

no Distrito Federal, faz jus à percepção de diária de viagem para fazer face à despesas 

com alimentação e pousada. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta Lei, sede é a localidade onde o servidor 

tem exercício. 

 

Art. 2º - Os órgãos e entidades devem realizar a programação mensal das diárias 

a serem concedidas, encaminhando-a a Secretaria de Administração, mediante o 

preenchimento do formulário “Programação Mensal de Diárias de Viagem”, consoante 

o Anexo II. 

Parágrafo único - Excetuam-se do “caput” deste artigo os casos de emergência, 

observado o disposto no artigo 11, § 2º. 

 

Art. 3º - A concessão de diária fica condicionada à existência de cota 

orçamentária e financeira disponíveis de cada órgão ou entidade. 

 

Art. 4º - Os valores das diárias de viagem são os constantes na Tabela do Anexo I 

desta Lei. 

§ 1º - O Executivo Municipal fica autorizado a atualizar, periodicamente, por 

Decreto, os valores das diárias de viagens constantes da Tabela do Anexo I desta Lei, 

mediante a aplicação do coeficiente representativo da variação da inflação, nos 

termos do índice oficial do Governo Federal. 
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§ 2º - No caso de servidor ocupante ou detentor de mais de um cargo ou de 

função pública, o cálculo da diária terá como base o cargo ou a função cujo 

desempenho das atividades motivou a viagem. 

§ 3º - O servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de função pública, e no 

exercício de cargo em comissão, poderá optar por aquele sobre o qual será calculada 

sua diária de viagem. 

 

Art. 5º - São competentes para autorizar a concessão de diária e o uso do meio 

de transporte a ser utilizado na viagem, exclusivamente, o Prefeito Municipal. 

Parágrafo único - A solicitação deverá ser feita por meio de utilização do 

formulário, conforme Anexo III desta Lei. 

 

Art. 6º - A diária é devida a cada período de 24 (vinte e quatro) horas de 

afastamento, tomando-se como termo inicial e final para contagem dos dias, 

respectivamente, a hora da partida e da chegada na sede. 

 

Art. 7º - Quando o servidor se afastar por período igual ou superior a 12 (doze) 

horas e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, havendo comprovação de pagamento de 

hospedagem, por meio de documento legal, será devida diária integral. 

Parágrafo único - Ocorrendo afastamento por período igual ou superior a 6 (seis) 

horas, serão devidos 50% (cinqüenta por cento) da diária integral. 

 

Art. 8º - Ao servidor que dispuser de alimentação ou de hospedagem oficial 

gratuita, será devida a parcela correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da diária 

integral. 

 

Art. 9º - A diária não é devida: 

I - no período de trânsito, ao servidor que, por motivo de remoção ou 

transferência, tiver que mudar de sede; 

II - quando o deslocamento do servidor durar menos de 6 (seis) horas; 

III - quando o deslocamento se der para localidade onde o servidor seja 

domiciliado; 

IV - quando o servidor dispuser de alimentação e hospedagem oficiais gratuitas 

ou incluídas em evento para o qual esteja inscrito; 

V - no caso de utilização do contrato a que se refere o artigo 15 desta Lei, 

quando esse contemplar pousada e alimentação. 
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Art. 10 - O servidor que, por convocação expressa, afastar-se de sua sede 

acompanhando, na condição de assessor, o Prefeito, Vice-Prefeito e o Secretário 

Municipal, fará jus ao mesmo tratamento dispensado a essas Autoridades, no que se 

refere às despesas de viagem. 

Parágrafo único - Quando dois ou mais servidores, que recebam diárias com 

valores diferenciados, viajarem juntos para participar de uma mesma atividade técnica, 

será concedida a todos, diária equivalente à do servidor que estiver enquadrado na 

faixa superior, desde que autorizado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, 

admitida a delegação de competência. 

 

Art. 11 - As diárias, até o limite de 10 (dez), serão pagas antecipadamente. 

§ 1º - Quando a viagem ultrapassar esse limite, as diárias excedentes serão 

autorizadas mediante justificativa fundamentada, caso em que poderão ser pagas 

parceladamente, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade, admitida a 

delegação de competência. 

§ 2º - Nos casos de emergência, as diárias poderão ser pagas após o início da 

viagem do servidor, mediante justificativa fundamentada do dirigente máximo do 

órgão ou entidade, admitida a delegação de competência. 

§ 3º - A viagem que ocorrer no sábado, domingo ou feriado será expressamente 

justificada e autorizada pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, admitida a 

delegação de competência. 

 

Art. 12 - Ao servidor poderá ser concedido adiantamento de numerário para 

aquisição de passagens, exceto aéreas, caso não seja utilizado para viagem, veículo 

oficial ou passe, ou quando não forem fornecidas por força do contrato a que se refere 

o artigo 15 desta Lei. 

Parágrafo único - O servidor que viajar por via aérea deverá fazer uso, 

preferencialmente, da classe econômica. 

 

Art. 13 - Não serão autorizadas viagens em veículo particular, excetuando-se 

aquelas realizadas em veículos locados ou cedidos aos órgãos, fundações e autarquias. 

Parágrafo único - Excepcionalmente, ouvida previamente a Secretaria Municipal 

de Administração, o dirigente do órgão da administração direta poderá permitir o uso 

do veículo do próprio servidor para sua locomoção de uma para outra localidade, no 

interesse do serviço. 
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Art. 14 - É vedado aos órgãos ou entidades celebrar convênios, entre si ou com 

terceiros, para custeio de despesas de diárias de seu pessoal, em desacordo com os 

valores e normas desta Lei. 

 

Art. 15 - Poderão ser celebrados contratos para a prestação de serviços de 

agenciamento de viagens. 

§ 1º - o contrato contemplará, em conjunto ou separadamente: 

I - hospedagem, podendo incluir alimentação ou não; 

II - aquisição de passagens, com ou sem traslado. 

§ 2º - A contratação do estabelecimento agenciador obedecerá à legislação 

sobre licitações da Administração Pública. 

§ 3º - O órgão ou entidade fará opção pela solução mais econômica e viável, 

seja o pagamento de diária, seja a utilização de contrato com agenciador, limitados os 

gastos com alimentação e pousada, em qualquer caso, aos valores previstos no Anexo I 

desta Lei. 

§ 4º- Não será permitido o reembolso de despesas extras com bebidas alcoólicas, 

telefonemas particulares e outras equivalentes. 

 

Art.16 - Em todos os casos de deslocamento para viagem previstos nesta Lei, o 

servidor é obrigado a apresentar relatório de viagem, no prazo de 3 (três) dias úteis 

subseqüentes ao retorno à sede, devendo para isso utilizar o formulário conforme Anexo 

III desta Lei, e restituir os valores relativos às diárias recebidas em excesso. 

§ 1º - Caso a viagem do servidor ultrapasse a quantidade de diárias solicitadas, 

ocorrerá o ressarcimento das diárias correspondentes ao período prorrogado, mediante 

justificativa fundamentada e autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade, 

admitida a delegação de competência. 

§ 2º - Nos casos em que o servidor viajar sem prejuízo de sua remuneração, sem 

fazer jus à diária de viagem, apresentará somente relatório técnico. 

§ 3º - A autoridade concedente exigirá os comprovantes de passagem de avião, 

ônibus ou trem, e, no caso de veículo oficial, a Autorização para Saída de Veículo. 

§ 4º - A autoridade concedente exigirá os comprovantes fiscais de hospedagens 

e alimentação, quando for autorizada a viagem em veículo particular, ou documento 

que comprove que o servidor esteve presente no local de destino. 
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§ 5º - O descumprimento do disposto no “caput” deste artigo sujeitará o servidor 

ao desconto integral imediato em folha, dos valores de diária recebidos, sem prejuízo 

de outras sanções legais. 

§ 6º - A responsabilidade pelo controle das viagens e da prestação de contas é, 

respectivamente, das autoridades solicitante e concedente. 

§ 7º - Cabe ao Secretario Municipal de Administração examinar a prestação de 

contas e seus documentos, rejeitando os que não observarem as disposições 

determinadas nesta Lei. 

 

Art. 17 - As despesas de viagens do Prefeito e do Vice-Prefeito serão pagas com 

a adoção de um destes critérios: 

I - pelos valores correspondentes ao Anexo I desta Lei; 

II – pelo sistema de indenização dos valores gastos, mediante apresentação dos 

documentos legais comprobatórios de sua realização; 

III - pelo regime de adiantamento, tendo por base a previsão de despesas; 

IV - por meio de utilização do contrato com agência de viagem. 

 

Art. 18 - Os membros de Conselhos Municipais, que se deslocarem da sede, 

eventualmente, por motivo de serviço ou no desempenho de suas funções, farão jus 

tanto à percepção de diárias para custeio de despesas de alimentação e 

hospedagem, de acordo com as normas estabelecidas nesta Lei e com os valores 

fixados aos servidores municipais, Anexo I, quanto ao meio de transporte a ser utilizado 

na viagem. 

Parágrafo único - As diárias e o uso do meio de transporte a ser utilizado na 

viagem dos membros de Conselho deverão ser autorizadas pelo dirigente máximo do 

órgão ou entidade que arcar com os custos do deslocamento, admitida a delegação 

de competência. 

 

Art. 19 - Aos empregados terceirizados aplica-se o disposto nesta Lei, a partir da 

data de sua publicação. 

 

Art. 20 - Constitui infração disciplinar grave, punível na forma da lei, conceder ou 

receber diária indevidamente. 

 

Art. 21 - É vedado o pagamento de diária cumulativamente com outra 

retribuição de caráter indenizatório de despesas com alimentação e hospedagem. 
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Art. 22 - Situações excepcionais deverão ser encaminhadas para deliberação da 

Secretaria de Administração. 

 

Art. 23 – Revogam-se todas as disposições em contrário. 

 

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, 

ESTADO DA PARAÍBA, EM 28 DE AGOSTO DE 2017. 

 

 
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO 

P r e f e i t o  C o n s t i t u c i o n a l  
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LEI MUNICIPAL Nº. 162/2017                            EM, 28 DE AGOSTO DE 2017. 

 

 

 

O Prefeito Municipal de Curral de Cima, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais conferidas pela Constituição Federal, FAZ SABER que a Câmara Municipal 

aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizar-se-á através 

de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, visando 

garantir o atendimento às necessidades básicas.  

 

Art. 2º A Política de Assistência Social do Município de Curral de Cima tem por objetivos:  

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à 

prevenção da incidência de riscos, especialmente:  

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice; 

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;  

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;  

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção 

de sua integração à vida comunitária; e  

II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a 

capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de 

ameaças, de vitimizações e danos;  

III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no 

conjunto das provisões socioassistenciais;  

IV- participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis;  

V- primazia da responsabilidade do ente político na condução da Política de 

Assistência Social em cada esfera de governo; e 

Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência 

Social do Município Curral de Cima e dá outras 

providências.  
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VI- centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, 

serviços, programas e projetos, tendo como base o território.  

Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realizar-se-á de 

forma integrada às políticas setoriais visando universalizar a proteção social e atender 

às contingências sociais.  

 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Seção I 

DOS PRINCÍPIOS 

 

Art. 3º A política pública de assistência social reger-se-á pelos seguintes princípios:  

I - universalidade: 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;  

II - gratuidade: a assistência social deve ser prestada sem exigência de 

contribuição ou contrapartida, observado o que dispõe o art. 35, da Lei Federal 

nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso; 

III - integralidade da proteção social: oferta das provisões em sua completude, 

por meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais;  

IV - intersetorialidade: integração e articulação da rede socioassistencial com as 

demais políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e Sistema de Justiça;  

V - equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, 

políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de 

vulnerabilidade e risco pessoal e social.  

VI - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica;  

VII - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;  

VIII - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 

benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e 

comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade;  

IX - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 

qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;  
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X - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 

socioassistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 

critérios para sua concessão, nos termos do art. 4º da Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS.  

 

Seção II 

DAS DIRETRIZES 

 

Art. 4º A organização da assistência social no Município observar-se-ão as seguintes 

diretrizes: 

I - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 

assistência social em cada esfera de governo  

II - descentralização político-administrativa e comando único em cada esfera de 

gestão;  

III - cofinanciamento partilhado dos entes federados;  

IV - matricialidade sociofamiliar;  

V - territorialização;  

VI - fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil;   

VII - participação popular e controle social, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os 

níveis; 

 

CAPÍTULO III 

DA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS NO 

MUNICÍPIO CURRAL DE CIMA. 

Seção I 

DA GESTÃO 

 

Art. 5º A gestão das ações na área de assistência social é organizada sob a forma de 

sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, conforme estabelece a Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, 

cujas normas gerais e coordenação são de competência da União.  

Parágrafo único. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos 

conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social 

abrangida pela Lei Federal nº 8.742, de 1993.  
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Art. 6º O Município de Curral de Cima atuará de forma articulada com as esferas 

federal e estadual, observadas as normas gerais do SUAS, cabendo-lhe coordenar e 

executar os serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais em seu âmbito.  

 

Art. 7º O órgão gestor da política de assistência social no Município Curral de Cima é a 

Secretaria Municipal de Assistência Social.  

 

Seção II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 8º O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do Município Curral de Cima 

organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:  

I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios 

da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco 

social, por meio de aquisições e do desenvolvimento de potencialidades e do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 

II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem 

por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, 

a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a 

proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de 

violação de direitos.  

Art. 9º A proteção social básica compõe-se precipuamente dos seguintes serviços 

socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 

sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos: 

I – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF; 

II - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV;  

III – Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência 

e Idosas; 

IV – Serviço de Proteção Social Básica executado por Equipe Volante.  

Parágrafo único. O PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência de 

Assistência Social-CRAS.  

 

Art. 10. A proteção social especial ofertará precipuamente os seguintes serviços 

socioassistenciais, nos termos da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 

sem prejuízo de outros que vierem a ser instituídos:          

 I – proteção social especial de média complexidade: 
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a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI; 

b) Serviço Especializado de Abordagem Social;  

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade;  

d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias; 

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua;  

II – proteção social especial de alta complexidade:  

a) Serviço de Acolhimento Institucional;  

b) Serviço de Acolhimento em República;  

c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;  

d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências.  

Parágrafo único. O PAEFI deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS. 

 

Art. 11. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede 

socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos ou pelas 

entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as 

especificidades de cada serviço, programa ou projeto socioassistencial.  

§1º Considera-se rede socioassistencial o conjunto integrado da oferta de serviços, 

programas, projetos e benefícios de assistência social mediante a articulação entre 

todas as unidades do SUAS.  

§2º A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pela União, em colaboração com 

Município, de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial.  

 

Art. 12. As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS, respectivamente, e pelas entidades de 

assistência social.  

§1º. O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas 

com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos 

serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, 

programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.  

§2º. O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou 

regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram 



CURRAL DE CIMA-PB  
Segunda-Feira, 28 de Agosto de 2017 

Diário Oficial do Município 
Poder Executivo 

ANO XXI – N.º 485 
                                 

 

 

33 

em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que 

demandam intervenções especializadas da proteção social especial.  

§3º. Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do Suas, 

que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e 

ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social.  

 

Art. 13. A implantação das unidades de CRAS e CREAS deve observar as diretrizes da: 

 I – territorialização – oferta capilar de serviços baseada na lógica da proximidade do 

cotidiano de vida do cidadão e com o intuito de desenvolver seu caráter preventivo e 

educativo nos territórios de maior vulnerabilidade e risco social; 

 II – universalização – a fim de que a proteção social básica seja prestada na totalidade 

dos territórios do município;  

III – regionalização – prestação de serviços socioassistenciais de proteção social 

especial cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem rede regional e 

desconcentrada de serviços no âmbito do Estado.  

 

Art. 14. As unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS integram a estrutura 

administrativa do Município de Curral de Cima, quais sejam:  

I – CRAS; 

 II – CREAS;  

Parágrafo único. As instalações das unidades públicas estatais devem ser compatíveis 

com os serviços neles ofertados, com espaços para trabalhos em grupo e ambientes 

específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, 

assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência.  

 

Art. 15. As ofertas socioassistenciais nas unidades públicas pressupõem a constituição de 

equipe de referência na forma das Resoluções nº 269, de 13 de dezembro de 2006; nº 

17, de 20 de junho de 2011; e nº 9, de 25 de abril de 2014, do CNAS. 

Parágrafo único. O diagnóstico socioterritorial e os dados de Vigilância Socioassistencial 

são fundamentais para a definição da forma de oferta da proteção social básica e 

especial.  

 

Art. 16. São seguranças afiançadas pelo SUAS: 

 I - acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a 

realização da proteção social básica e especial, devendo as instalações físicas e a 

ação profissional conter: 
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a) condições de recepção;  

b) escuta profissional qualificada;  

c) informação;  

d) referência;  

e) concessão de benefícios;  

f) aquisições materiais e sociais; 

g) abordagem em territórios de incidência de situações de risco;  

h) oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência de indivíduos e 

famílias sob curta, média e longa permanência.  

II - renda: operada por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão de 

benefícios continuados, nos termos da lei, para cidadãos não incluídos no sistema 

contributivo de proteção social, que apresentem vulnerabilidades decorrentes do ciclo 

de vida e/ou incapacidade para a vida independente e para o trabalho;  

III - convívio ou vivência familiar, comunitária e social: exige a oferta pública de rede 

continuada de serviços que garantam oportunidades e ação profissional para:  

a) a construção, restauração e o fortalecimento de laços de pertencimento, de 

natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança e interesses comuns e 

societários;  

b) o exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais 

e sociais de vida em sociedade.  

IV - desenvolvimento de autonomia: exige ações profissionais e sociais para:  

a) o desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício da 

participação social e cidadania;  

b) a conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, 

protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão, a família e a 

sociedade; 

c) conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade, nos laços 

sociais, para os cidadãos sob contingências e vicissitudes.  

V - apoio e auxílio: quando sob riscos circunstanciais, exige a oferta de auxílios em bens 

materiais e em pecúnia, em caráter transitório, denominados de benefícios eventuais 

para as famílias, seus membros e indivíduos. 

VI - implantar:  

a) a vigilância socioassistencial no âmbito municipal, visando ao planejamento e à 

oferta qualificada de serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais; 

b) sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação para 

promover o aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos serviços da 
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rede socioassistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do SUAS e Plano de 

Assistência Social  

VII - regulamentar: 

a) e coordenar a formulação e a implementação da Política Municipal de 

Assistência Social, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e 

com a Política Estadual de Assistência Social, observando as deliberações das 

conferências nacional, estadual e municipal de assistência social e as 

deliberações de competência do Conselho Municipal de Assistência Social;  

b) os benefícios eventuais em consonância com as deliberações do Conselho 

Municipal de Assistência Social;  

VIII - cofinanciar:  

a) o aprimoramento da gestão e dos serviços, programas e projetos de assistência 

social, em âmbito local;  

b) em conjunto com a esfera federal e estadual, a Política Nacional de Educação 

Permanente, com base nos princípios da Norma Operacional Básica de Recursos 

Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS, coordenando-a e executando-a em seu 

âmbito. 

 IX - realizar:  

a) o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito;  

b) a gestão local do Beneficio de Prestação Continuada - BPC, garantindo aos 

seus beneficiários e famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da rede 

socioassistencial;  

c) em conjunto com o Conselho de Assistência Social, as conferências de 

assistência social;  

X - gerir:  

a) de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de transferência de 

renda de sua competência; 

b) o Fundo Municipal de Assistência Social;  

c) no âmbito municipal, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal e o Programa Bolsa Família, nos termos do §1º do art. 8° da Lei nº 10.836, 

de 2004;  

XI - organizar:  

a) a oferta de serviços de forma territorializada, em áreas de maior vulnerabilidade 

e risco, de acordo com o diagnóstico socioterritorial;  

b) e monitorar a rede de serviços da proteção social básica e especial, 

articulando os ofertas;  
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c) e coordenar o SUAS em seu âmbito, observando as deliberações e pactuações 

de suas respectivas instâncias, normatizando e regulando a política de assistência 

social em seu âmbito em consonância com as normas gerais da União.  

XII - elaborar:  

a) a proposta orçamentária da assistência social no Município, assegurando 

recursos do tesouro municipal;  

b) e submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social, anualmente, a 

proposta orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - 

FMAS;  

c) e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e irregularidades do 

Município junto ao SUAS, aprovado pelo CMAS e pactuado na CIB;  

d) e executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS, implementando o em âmbito 

municipal; e  

e) executar a política de recursos humanos, de acordo com a NOB/RH - SUAS; 

f) Plano Municipal de Assistência Social, a partir das responsabilidades e de seu 

respectivo e estágio no aprimoramento da gestão do SUAS e na qualificação dos 

serviços, conforme patamares e diretrizes pactuadas nas instância de pactuação 

e negociação do SUAS;  

g) e expedir os atos normativos necessários à gestão do FMAS, de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pelo conselho municipal de assistência social;  

XIII - aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os indicadores 

de monitoramento e avaliação pactuados;  

XIV - alimentar e manter atualizado:  

a) o Censo SUAS;  

b) o Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social – SCNEAS de 

que trata o inciso XI do art. 19 da Lei Federal nº 8.742, de 1993;  

c) conjunto de aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único de 

Assistência Social – Rede SUAS;  

XV - garantir: 

a) a infraestrutura necessária ao funcionamento do respectivo conselho municipal 

de assistência social, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, 

inclusive com despesas referentes a passagens, traslados e diárias de conselheiros 

representantes do governo e da sociedade civil, quando estiverem no exercício 

de suas atribuições;  
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b) que a elaboração da peça orçamentária esteja de acordo com o Plano 

Plurianual, o Plano de Assistência Social e dos compromissos assumidos no Pacto 

de Aprimoramento do SUAS;  

c) a integralidade da proteção socioassistencial à população, primando pela 

qualificação dos serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade de forma 

compartilhada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;  

d) a capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e 

organizações, usuários e conselheiros de assistência social, além de desenvolver, 

participar e apoiar a realização de estudos, pesquisas e diagnósticos relacionados 

à política de assistência social, em especial para fundamentar a análise de 

situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento da oferta 

de serviços em conformidade com a tipificação nacional;  

e) o comando único das ações do SUAS pelo órgão gestor da política de 

assistência social, conforme preconiza a LOAS; 

XVI - definir:  

a) os fluxos de referência e contra-referência do atendimento nos serviços 

socioassistenciais, com respeito às diversidades em todas as suas formas;  

b) os indicadores necessários ao processo de acompanhamento, monitoramento 

e avaliação, observado a suas competências.  

XVII - implementar:  

a) os protocolos pactuados na CIT; 

b) a gestão do trabalho e a educação permanente  

XVIII - promover:  

a) a integração da política municipal de assistência social com outros sistemas 

públicos que fazem interface com o SUAS;  

b) articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e Sistema de 

Garantia de Direitos e Sistema de Justiça;  

c) a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração da 

política de assistência social;  

XIX - assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de municipalização dos 

serviços de proteção social básica;  

XX - participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que 

viabilizem técnica e financeiramente os serviços de referência regional, definindo as 

competências na gestão e no cofinanciamento, a serem pactuadas na CIB;  

XXI - prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e federal da 

gestão municipal;  
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XXII - zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e pelos 

estados ao Município, inclusive no que tange a prestação de contas;  

XXIII - assessorar as entidades de assistência social visando à adequação dos seus 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais às normas do SUAS, 

viabilizando estratégias e mecanismos de organização para aferir o pertencimento à 

rede socioassistencial, em âmbito local, de serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais ofertados pelas entidades de assistência social de acordo com as 

normativas federais.  

XXIV - acompanhar a execução de parcerias firmadas entre os municípios e as 

entidades de assistência social e promover a avaliação das prestações de contas;  

XXVI - normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços, programas, 

projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas entidades vinculadas ao 

SUAS, conforme §3º do art. 6º B da Lei Federal nº 8.742, de 1993, e sua regulamentação 

em âmbito federal.  

XXVII - aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos indicadores de 

acompanhamento definidos pelo respectivo conselho municipal de assistência social 

para a qualificação dos serviços e benefícios em consonância com as normas gerais;  

XXVIII - encaminhar para apreciação do conselho municipal de assistência social os 

relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução físico-financeira a título de 

prestação de contas;  

XXIX - compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS;  

XXX - estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do SUAS para 

a participação nas instâncias de controle social da política de assistência social;  

 XXXI - instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de 

assistência social;  

XXXII - dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à assistência 

social; XXXIII - criar ouvidoria do SUAS, preferencialmente com profissionais do quadro 

efetivo;  

 

Seção IV 

DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 17. O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de planejamento 

estratégico que contempla propostas para execução e o monitoramento da política 

de assistência social no âmbito do Município de Curral de Cima.  
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§1º A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social dar-se-á a cada 4 (quatro) 

anos, coincidindo com a elaboração do Plano Plurianual e contemplará:  

I - diagnóstico socioterritorial;  

II - objetivos gerais e específicos;  

III - diretrizes e prioridades deliberadas;  

IV - ações estratégicas para sua implementação;  

V - metas estabelecidas;  

VI - resultados e impactos esperados;  

VII - recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis e necessários;  

VIII - mecanismos e fontes de financiamento;  

I - indicadores de monitoramento e avaliação; e  

II - tempo de execução.  

§ 2º O Plano Municipal de Assistência Social, além do estabelecido no parágrafo 

anterior, deverá observar: 

 I - as deliberações das conferências de assistência social;  

II - metas nacionais e estaduais pactuadas que expressam o compromisso para o 

aprimoramento do SUAS;  

III - ações articuladas e intersetoriais;  

  

CAPÍTULO IV 

DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, DOS SERVIÇOS, DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

DOS PROJETOS DE ENFRENTAMENTO DA POBREZA. 

Seção I 

DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

 

Art. 18. Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos 

indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade 

temporária e calamidade pública, na forma prevista na Lei federal nº 8.742, de 1993.  

Parágrafo único. Não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência 

social as provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios vinculados ao 

campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habitação, da segurança 

alimentar e das demais políticas públicas setoriais.  

 

Art. 19. Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias do SUAS, 

devendo sua prestação observar: 

 I - não subordinação a contribuições prévias e vinculação a quaisquer contrapartidas;  
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II - desvinculação de comprovações complexas e vexatórias, que estigmatizam os 

beneficiários; 

III - garantia de qualidade e prontidão na concessão dos benefícios;  

IV - garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos 

benefícios eventuais;  

V - ampla divulgação dos critérios para a sua concessão;  

VI - integração da oferta com os serviços socioassistenciais.  

 

Art. 20. Os benefícios eventuais podem ser prestados na forma de pecúnia, bens de 

consumo ou prestação de serviços.  

 

Art. 21. O público alvo para acesso aos benefícios eventuais deverá ser identificado 

pelo Município a partir de estudos da realidade social e diagnóstico elaborado com uso 

de informações disponibilizadas pela Vigilância Socioassistencial, com vistas a orientar o 

planejamento da oferta.  

 

Seção II 

DA PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

 

Art. 22. Os benefícios eventuais devem ser prestados em virtude de nascimento, morte, 

vulnerabilidade temporária e calamidade pública, observadas as contingências de 

riscos, perdas e danos a que estão sujeitos os indivíduos e famílias.  

Parágrafo único. Os critérios e prazos para prestação dos benefícios eventuais devem 

ser estabelecidos por meio de Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, 

conforme prevê o art. 22, §1º, da Lei Federal nº 8.742, de 1993.  

 

Art. 23. O Benefício prestado em virtude de nascimento deverá ser concedido: 

I - à genitora que comprove residir no Município;  

II - à família do nascituro, caso a mãe esteja impossibilitada de requerer o benefício ou 

tenha falecido;  

III - à genitora ou família que esteja em trânsito no município e seja potencial usuária da 

assistência social;  

IV - à genitora atendida ou acolhida em unidade de referência do SUAS.  

Parágrafo único. O benefício eventual por situação de nascimento poderá ser 

concedido nas formas de pecúnia ou bens de consumo, ou em ambas as formas, 

conforme a necessidade do requerente e disponibilidade da administração pública.  



CURRAL DE CIMA-PB  
Segunda-Feira, 28 de Agosto de 2017 

Diário Oficial do Município 
Poder Executivo 

ANO XXI – N.º 485 
                                 

 

 

41 

 

Art. 24. O benefício prestado em virtude de morte deverá ser concedido com o objetivo 

de reduzir vulnerabilidades provocadas por morte de membro da família e tem por 

objetivo atender as necessidades urgentes da família para enfrentar vulnerabilidades 

advindas da morte de um de seus provedores ou membros.  

Parágrafo único. O benefício eventual por morte poderá ser concedido conforme a 

necessidade do requerente e o que indicar o trabalho social com a família.  

 

Art. 25. O benefício prestado em virtude de vulnerabilidade temporária será destinado à 

família ou ao indivíduo visando minimizar situações de riscos, perdas e danos, 

decorrentes de contingências sociais, e deve integrar-se à oferta dos serviços 

socioassistenciais, buscando o fortalecimento dos vínculos familiares e a inserção 

comunitária.  

Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de 

consumo, em caráter temporário, sendo o seu valor e duração definidos de acordo 

com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco pessoal das 

famílias e indivíduos, identificados nos processo de atendimento dos serviços. 

 

Art. 26. A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo advento de riscos, 

perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos: 

I - riscos: ameaça de sérios padecimentos;  

II - perdas: privação de bens e de segurança material; 

III - danos: agravos sociais e ofensa.  

Parágrafo único. Os riscos, perdas e danos podem decorrer de: 

I - ausência de documentação;  

II - necessidade de mobilidade intraurbana para garantia de acesso aos serviços e 

benefícios socioassistenciais;  

III - necessidade de passagem para outra unidade da Federação, com vistas a garantir 

a convivência familiar e comunitária; 

IV - ocorrência de violência física, psicológica ou exploração sexual no âmbito familiar 

ou ofensa à integridade física do indivíduo;  

VI - perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares e comunitários; 

VII - processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas, com deficiência 

ou em situação de rua; crianças, adolescentes, mulheres em situação de violência e 

famílias que se encontram em cumprimento de medida protetiva; 
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VIII - ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições ou de meios 

próprios da família para prover as necessidades alimentares de seus membros;  

Comentário: O Município deve observar, a partir da realidade local, a necessidade de 

acrescentar outros itens referentes a riscos, perdas e danos.  

 

Art. 27. Os benefícios eventuais prestados em virtude de desastre ou calamidade 

pública constituem-se provisão suplementar e provisória de assistência social para 

garantir meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de 

assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal.  

 

Art. 28. As situações de calamidade pública e desastre caracterizam-se por eventos 

anormais, decorrentes de baixas ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, secas, 

inversão térmica, desabamentos, incêndios, epidemias, os quais causem sérios danos à 

comunidade afetada, inclusive à segurança ou à vida de seus integrantes, e outras 

situações imprevistas ou decorrentes de caso fortuito.  

Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de pecúnia ou bens de 

consumo, em caráter provisório e suplementar, sendo seu valor fixado de acordo com o 

grau de complexidade do atendimento de vulnerabilidade e risco pessoal das famílias 

e indivíduos afetados.  

 

Art. 29. Ato normativo editado pelo Poder Executivo Municipal disporá sobre os 

procedimentos e fluxos de oferta na prestação dos benefícios eventuais. 

 

Seção III 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

 

Art. 30. As despesas decorrentes da execução dos benefícios eventuais serão providas 

por meio de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social.  

Parágrafo único. As despesas com Benefícios Eventuais devem ser previstas anualmente 

na Lei Orçamentária Anual do Município - LOA.  

 

Seção IV 

DOS SERVIÇOS 

 

Art. 31. Serviços socioassistenciais são atividades continuadas que visem à melhoria de 

vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os 
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objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei nº Federal 8742, de 1993, e na 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais.  

 

Seção V 

DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 32. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e 

complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para 

qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais.  

§1º. Os programas serão definidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, 

obedecidos aos objetivos e princípios que regem Lei Federal nº 8742, de 1993, com 

prioridade para a inserção profissional e social.  

§2º. Os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência 

serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada 

estabelecido no art. 20 da Lei Federal nº 8742, de 1993.  

 

Seção VI 

PROJETOS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 

 

Art. 33. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de 

investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e 

tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão 

para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade 

de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social.  

 

Seção VII 

DA RELAÇÃO COM AS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 34. São entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos 

que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos 

beneficiários abrangidos pela Lei Federal nº 8.742, de 1993, bem como as que atuam na 

defesa e garantia de direitos.  

 

Art. 35. As entidades de assistência social e os serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais deverão ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social para 

que obtenha a autorização de funcionamento no âmbito da Política Nacional de 
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Assistência Social, observado os parâmetros nacionais de inscrição definidos pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social.  

 

Art. 36. Constituem critérios para a inscrição das entidades ou organizações de 

Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais:  

I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado; 

II - assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam 

ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;  

III - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais;  

IV - garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do 

cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais. 

 

Art. 37. As entidades ou organizações de Assistência Social no ato da inscrição 

demonstrarão: 

I - ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;  

II - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no território 

nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 

III - elaborar plano de ação anual;  

IV - ter expresso em seu relatório de atividades:  

a) finalidades estatutárias; 

b) objetivos;  

c) origem dos recursos;  

d) infraestrutura;  

e) identificação de cada serviço, programa, projeto e benefício socioassistenciais 

executado. 

Parágrafo único. Os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de analise:  

I - análise documental;  

II - visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo;  

III - elaboração do parecer da Comissão; 

IV - pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária;  

V - publicação da decisão plenária;  

VI - emissão do comprovante;  

VII - notificação à entidade ou organização de Assistência Social por ofício.  
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CAPÍTULO V 

DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 38. O financiamento da Política Municipal de Assistência Social é previsto e 

executado através dos instrumentos de planejamento orçamentário municipal, que se 

desdobram no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei 

Orçamentária Anual.  

Parágrafo único. O orçamento da assistência social deverá ser inserido na Lei 

Orçamentária Anual, devendo os recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência 

Social serem voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização 

dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.  

 

Art. 39. Caberá ao órgão gestor da assistência social responsável pela utilização dos 

recursos do respectivo Fundo Municipal de Assistência Social o controle e o 

acompanhamento dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, por 

meio dos respectivos órgãos de controle, independentemente de ações do órgão 

repassador dos recursos. 

Parágrafo único. Os entes transferidores poderão requisitar informações referentes à 

aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de assistência social, para fins de análise 

e acompanhamento de sua boa e regular utilização.  

 

Art. 41. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Art. 42. Revogam-se as disposições em contrário 

 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA - PB, 28 DE 

AGOSTO DE 2017.  

 
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO 

- PREFEITO CONSTITUCIONAL - 


