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LEI N° 1.875, do 16 de fevereiro de 2016.
TS

DispSe sobre a alterapSo da Lei Municipal n° 1.522, 
de 19 de agosto de 2009, com objetivo de adequa
te a Polltica de Assistdncia Social no municlpio de 
Turmalina e da outras providdncias.

A Camara Municipal de Turmalina, Estado de Minas Gerais, aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1°. 0 artigo 3°, inciso VI, da Lei Municipal n° 1.522 de 19 de agosto de 2009, 
passar& a ter a seguinte redapao:

“VI - Secretaria Municipal de AssistSncia Social;"

Art. 2°. O art. 4°, inciso VI da Lei Municipal n° 1.522 de 19 de agosto de 2009 passarS 
a ter a seguinte redag§o:

"VI Secretaria Municipal de AssistSncia Social: que 
compreende as funp5es de apoio a: Protepao Social Basica; 
Protepao Social Especial; Vigitencia Socioassistencial; 
Almoxarifado; Processes de Licitapao e Compras; Executiva 
dos Conselhos Municipals e Associapdes Comuniterias.
a) Coordenadoria de Protepao Social Basica (CRAS), que 
compreende os servipos de: Protepao e Atendimento Integral a 
Familia (PAIF) da Sede; Protepao e Atendimento Integral a 
Famllia (PAIF) da Zona Rural; Convivencia e Fortalecimento de 
Vinculos da Sede e Zona Rural; Programa Bolsa Familia; 
Emissao de Carteira de Trabalho.
b) Coordenadoria de ProtepSo Social Especial (CREAS), que 
compreende os servipos de: Protepao e Atendimento 
Especializado a Familias e Individuos (PAEFI); Medidas 
Socioeducativas em meio aberto.”

Art. 3°. O artigo 13 da Lei Municipal n° 1.522, de 19 de agosto de 2009, passara a ter a 
seguinte redap§o:

"SUBSEQAO V- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
assist£ncia social

Art. 13 - A Secretaria de Municipal de Assistencia Social e a 
unidade de direpao superior responsive! pelo gerenciamento, 
execupao e assessoramento das atividades relacionadas com as 
demandas sociais bisicas e fica organizada sob a forma de 
sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema 
Unico da Assistencia Social - SUAS, com subordinapao direta ao 
prefeito municipal, competindo-lhe:
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I - Prover services, programas, projetos e beneficios de prote^ao 
social basics e protep§o social especial para familias, grupos e 
indlviduos que deles necessitarem;
II - Realizar o planejamento da politica de assistencia social, por 
meio da elaborapao e aprovapao do Plano Municipal de 
Assistencia Social, buscando o alinhamento com os demais 
instrumentos de planejamento municipal; Plano Plurianual - PPA, 
Lei de Diretrizes Orpamentaria - LDO, e Lei Orpamenteria Anual 
-LOA;
III - Assegurar a vigitencia socioassistencial e a garantia de 
direitos, bem como: promover, coordenar e executar estudos, 
pesquisas e diagnosticos sobre a situap§o e o perfil 
socioeconomico da populapao;
IV - Assegurar que as apQes no Smbito da politica municipal de 
assistencia social tenham centralidade na famllia, promovendo a 
conviv^ncia familiar e comunitaria;
V - Integrar a rede publics e privada de servipos, programas, 
projetos e beneficios de assistencia social;
VI - Implementar a gestao do trabalho e a educapao permanente 
na assistencia social;
VII - Estabelecer a gestao integrada de servipos e beneficios;
VIII - Monitorar e garantir os padrbes de qualidade dos servipos, 
beneficios, programas e projetos da assistencia social;
IX - Realizar a gestao orpamenteria e financeira do Fundo 
Municipal de Assistencia Social;
X - Contribuir com a inclusSo e a equidade dos usuarios e 
grupos especificos, ampliando o acesso aos bens e servipos 
socioassistenciais basicos e especiais, em areas urbana e rural;
XI - Celebrar, administrar e monitorar convenios e contratos com 
a Uniao, o Estado e outras entidades para o desenvolvimento de 
programas, projetos e servipos socioassistenciais;
XII - Apoiar e assessorar institutes, brgaos e entidades ligadas 
& £rea de assistencia social para dar suporte e/ou prestar apoio 
loglstico.

§ 1°. A Secretaria de Ap3o Social e seus 6rg3os subordinados, 
previstos no art. 4°, VI, sera administrada pelo Secreterio 
Municipal de Assistencia Social.

§ 2°. As atribuipoes e competencias dos 6rgSos especiais 
constantes do paragrafo anterior ser3o defmidas atrav6s de 
decreto municipal, tendo em conta as interapdes com os 
programas de assistencia social do Estado e da Uni3o, 
sobretudo, as normas do Sistema Unico de Assistencia Social - 
SUAS."

Art. 4°. A redapao do Anexo I, onde esta escrito "Secreterio Municipal de Apao Social" 
passate a constar “Secreterio Municipal de Assistencia Social".

Art. 4°. Ficam revogadas as disposipbes em contrario.
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Art. 5°. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Turmalina, 16 de fevereiro de 2016.
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