
 

Mensagem nº ......... /2017. 
 
Exma. Sra. 
Vereadora DENISE TERESINHA GABRIEL 
DD. Presidente da Câmara Municipal. 
 

 
Temos a honra de encaminhar à esta Augusta Casa, o  

Projeto de Lei que dispõe sobre as alterações na Lei Municipal nº 114/96, 
que instituiu a Política de Assistência Social no Município de 
Paragominas-PA. 

 
Considerando que o sistema de Assistência Social a 

nível federal passou por significativas mudanças, fato que impõe ao 
Município melhor adequação da legislação Municipal, visto que toda a 
política de assistência é interligada.  
 

Considerando que a política de assistência social 
abrange uma série de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sempre juízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-
lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 
para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade, e ainda que é obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e do Poder Público assegurara dignidade do ser humano, com 
absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar 
e comunitária. 

 
Estabelece ainda a referida lei a competência para a 

gestão dos recursos financeiros fixada no figura do Secretário Municipal 
de Assistência Social. 

 

Destarte, as mudanças na legislação visam sobre tudo 
adequar o funcionamento do sistema de assistência no Município à atual 
legislação federal e ao novo modelo de gestão imposto pela lei. 

 



 

Considerando ainda a necessidade de valorizar o ser 
humano em todas as suas potencialidades, sobretudo, as pessoas mais 
carentes do Município. 
 

Considerando finalmente o compromisso e dever da 
Administração Pública Municipal de velar pelos interesses dos 
administrados, aliada, sobretudo, ao princípio da legalidade e da 
igualdade. 

 
 O chefe do Poder Executivo, no cumprimento de suas 

atribuições constitucionais, passa às mãos de Vossa Excelência, Projeto 
de Lei, para a apreciação desta Augusta Casa legislativa, na certeza de 
que os senhores Vereadores saberão apreciá-lo, com o elevado espírito 
público que possuem. 

 
Requer desta Casa Legislativa, seja o presente projeto 

analisado e votado em caráter urgentíssimo. 
 
Aproveitamos ensejo para reiterar nossos melhores 

protestos da mais alta estima e elevada consideração, desejando a 
Vossa Excelência muito sucesso neste mandato a frente do Legislativo 
Municipal. 

 
Paragominas-PA.06 de fevereiro de 2017. 
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PROJETO DE LEI Nº    006/2017       

 

Dispõe sobre as alterações na Lei Municipal nº 

114/96 – Política de Assistência Social no 

Município e dá outras providências. . 

 

PAULO POMBO TOCANTINS, Prefeito Municipal de Paragominas, Estado de 

Pará, no uso de suas atribuições legais FAZ SABER que a Câmara Municipal de 

Paragominas aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º- O art. 5º, II da Lei nº 114/96 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 1º .......................... 

“II- A Secretaria Municipal de Assistência Social de Paragominas;” 

 

Art. 2º- O art. 7º, § 1º, I da Lei nº 114/96 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 2º ........................... 

§1º - .............................. 

“I- A Secretaria Municipal de Assistência Social de Paragominas;” 

 

Art. 3º- O art. 7º, § 1º, V da Lei nº 114/96 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 3º .......................... 

“I- A Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Paragominas;” 

 

Art. 4º- O art. 7º, § 1º, VI da Lei nº 114/96 passa a ter a seguinte redação: 

Art4º .......................... 

“I- A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paragominas;” 

Art. 5º- O art. 15da Lei nº 114/96 passa a ter a seguinte redação: 

Art. 5º ........................ 

“I- A Secretaria Municipal de Assistência Social de Paragominas, responsável 



 

pela coordenação e execução da Política de Assistência Social no Município, prestará o 

apoio necessário ao funcionamento do CMAS.” 

 

Art. 6º- O art. 17, § 1º da Lei nº 114/96 passa a ter a seguinte redação: 

“Parágrafo 1º- Os recursos de responsabilidade do Município destinados à 

Assistência Social previstos para a Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Paragominas, serão automaticamente repassados ao FMAS, à medida que se forem realizando 

as receitas.” 

 

Art. 7º- O art. 18, caput, da Lei nº 114/96 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 18- O FMAS será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social de Paragominas, de acordo com as deliberações do Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

Parágrafo único – São atribuições do Secretário Municipal de Assistência 

Social: 

I – gerir o Fundo Municipal de Assistência Social e estabelecer políticas de 

aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência 

Social; 

II – acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações na 

área de educação previstas no Plano Plurianual; 

III – submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social o Plano de 

Aplicação do Fundo, em consonância com o Plano Plurianual, com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e com o Orçamento Anual; 

IV – submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social os 

relatórios mensais de receitas e despesas do Fundo; 

V – encaminhar à Contabilidade Geral do Município os relatórios 

mencionados no inciso anterior; 

 

VI – subdelegar competências aos responsáveis pelos estabelecimentos de 

prestação de serviços de assistência social que integram a Rede Municipal; 



 

VII – assinar os cheques com o responsável pela Tesouraria Municipal, 

quando for o caso;  

VIII – ordenar empenho e pagamento das despesas à conta doFundo; 

IX – firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos juntamente com o 

Prefeito, referente a recursos financeiros que serão movimentados através do 

Fundo.” 

 

Art. 8º- Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, integrarão o 

orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Paragominas, responsável por 

gerir o FMAS;” 

 

Art. 9º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas,  ............ de 2017. 

06 de fevereiro 
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MARIO ALVES CAETANO 

Secretário de Assuntos Jurídicos 

MARIA DAS GRAÇAS QUADROS M. SILVA 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 

RENATO RODRIGUES CORDEIRO 

Secretário Municipal de Governo 

BRENO COLONELLI 

Secretário Municipal de Agricultura 

TÂNIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social 

JAQUELINE DE CARVALHO PEÇANHA 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 

 

 


