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“Dispõe sobre a Política de Assistência Social do Município de America-
na, e dá outras providências.”

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona e promulga 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, de caráter não contributivo, que provê os 
mínimos sociais para garantir o atendimento das necessidades básicas, 
realizada mediante um conjunto integrado de ações de iniciativa pública 
e da sociedade.

Art. 2º  A Política de Assistência Social no Município tem como instâncias 
de execução de suas ações, controle social e instrumento de captação e 
aplicação de recursos, respectivamente:

I – o Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

II – o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 

III – o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

Art. 3º  A Política de Assistência Social do Município Americana tem por 
objetivos:

I – a proteção social, que visa à garantia da vida, a redução de danos e 
a 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 adolescentes em situação de vulnerabilidade 
ou de risco;

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;

d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção 
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de sua integração à vida comunitária.

II – a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a 
capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilida-
des, de ameaças, de vitimizações e danos;

III – a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no 
conjunto das provisões socioassistenciais;

IV – a participação da população na formulação das políticas e no con-
trole de ações em todos os níveis, por meio de organizações represen-
tativas;

V – a primazia da responsabilidade do ente político na condução da Po-
lítica de Assistência Social em cada esfera de governo;

VI – a centralidade na família para concepção e implementação dos be-
nefícios, serviços, programas e projetos, tendo como base o território.

Parágrafo único.  Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social 
realiza-se de forma integrada com as políticas setoriais, visando univer-
salizar a proteção social em atender às contingências sociais.

CAPÍTULO II
DOS PRÍNCIPIOS E DIRETRIZES

Seção I
Dos Princípios

Art. 4º A Política de Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios:

I – universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, pres-
tada 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 com-
pletude, por meio de conjunto articulado de serviços, programas, proje-
tos e benefícios socioassistenciais;

IV – intersetorialidade: integração e articulação da rede socioassisten-
cial com as demais políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e 
Sistema de Justiça;

V – equidade: respeito às diversidades regionais, culturais, socioeco-



2 Diário oficial Quinta-feira, 21 de maio de 2020

nômicas, 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 exi-
gências 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 a exigência de qualquer comprovação vexató-
ria de necessidade;

IX – igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação 
de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urba-
nas e rurais;

X – divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos so-
cioassistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público 
e dos critérios para sua concessão.

Seção II
Dos Princípios Éticos

Art. 5º  São princípios éticos da Política de Assistência Social:

I – defesa incondicional da liberdade, da dignidade da pessoa humana, 
da privacidade, da cidadania, da integridade física, moral e psicológica e 
dos direitos socioassistenciais;

II – defesa do protagonismo e da autonomia dos cidadãos e a recusa 
de práticas de caráter clientelista, vexatórias ou com intuito de benesse 
ou ajuda;

III – oferta de serviços, programas, projetos e benefícios públicos gra-
tuitos com qualidade e continuidade, que garantam a oportunidade de 
convívio para o fortalecimento de laços familiares e sociais;

IV – garantia de laicidade na relação entre cidadão e Estado, na presta-
ção e divulgação das ações da Política de Assistência Social;

V – respeito à pluralidade e diversidade cultural, socioeconômica, polí-
tica e religiosa;

VI – combate às discriminações etárias, étnicas, de classe social, de 
gênero, por orientação sexual ou por deficiência, dentre outras;

VII – garantia do direito a receber dos órgãos públicos e prestadores de 
serviços o acesso às informações e documentos da Assistência Social, 
de interesse particular, ou coletivo, ou geral de acordo com as legisla-
ções que regulamentam o acesso à informação;

VIII – proteção à privacidade dos cidadãos, observando o sigilo profis-
sional, preservando sua intimidade e opção e resgatando sua história 
de vida;

IX – garantia de atenção profissional direcionada para a construção de 
projetos pessoais e sociais para autonomia e sustentabilidade do cida-
dão;

X – reconhecimento do direito dos cidadãos de ter acesso a benefícios 
e renda;

XI – garantia incondicional do exercício do direito à participação demo-
crática dos cidadãos, com incentivo e apoio à organização de fóruns, 
conselhos, movimentos sociais e cooperativas populares, potencializan-
do práticas participativas;

XII – acesso à Assistência Social a quem dela necessitar, sem discri-
minação social de qualquer natureza, resguardando os critérios de ele-
gibilidade dos diferentes benefícios e as especificidades dos serviços, 
programas e projetos;

XIII – garantia aos profissionais que atuam nos serviços socioassisten-
ciais, das condições necessárias para a oferta de serviços, em local 
adequado e acessível aos cidadãos, com a preservação do sigilo sobre 
as informações prestadas no atendimento socioassistencial, de forma a 
assegurar o compromisso ético e profissional estabelecidos nas normas 

do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

XIV – disseminação do conhecimento produzido no âmbito da Política de 
Assistência Social, por meio da divulgação aos cidadãos, das informa-
ções colhidas nos estudos e pesquisas, no sentido de que estes possam 
usá-las na defesa da Assistência Social, de seus direitos e na melhoria 
da qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios;

XV – simplificação dos processos e procedimentos na relação com os 
cidadãos, no acesso aos serviços, programas, projetos e benefícios, agi-
lizando e melhorando sua oferta;

XVI – garantia de acolhida digna, atenciosa, equitativa, com qualidade, 
agilidade e continuidade;

XVII – prevalência de ações articuladas e integradas, para garantir a 
integralidade da proteção socioassistencial aos cidadãos dos serviços, 
programas, projetos e benefícios;

XVIII – garantia aos cidadãos do direito às informações do respectivo 
histórico de atendimentos, devidamente registrados nos prontuários.

Seção III
Das Diretrizes

Art. 6º A organização da Assistência Social no Município observará as 
seguintes diretrizes:

I – primazia da responsabilidade do Município na coordenação e execu-
ção da Política de Assistência Social;

II – descentralização administrativa e comando único das ações da Polí-
tica de Assistência Social pelo Órgão Gestor;

III – cofinanciamento;

IV – centralidade da família como núcleo social fundamental para a efe-
tividade de todas as ações e serviços da política de assistência social 
– 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 
todas as instâncias de pactuação e deliberação;

VIII - priorização das necessidades dos cidadãos na determinação da 
oferta dos serviços socioassistenciais; 

IX - articulação e integração entre os serviços, programas, projetos e 
benefícios vinculados à Política de Assistência Social;

X - complementaridade e integração dos serviços prestados pela rede 
socioassistencial privada; 

XI - a articulação com as demais políticas públicas.

CAPÍTULO III
DA GESTÃO, DAS RESPONSABILIDADES E DA ORGANIZAÇÃO DA 
POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Seção I
Da Gestão

Art. 7º  A gestão das ações na área de assistência social no âmbito do 
Município é organizada sob a forma de sistema descentralizado e parti-
cipativo, denominado Sistema Único de Assistência Social do Município 
de Americana – SUAS Americana, 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 organizações da so-
ciedade civil que executam ofertas socioassistenciais abrangidas pela 
Lei Federal nº 8.742, de 1993.
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Art. 8º  O Município de Americana 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 e 
benefícios socioassistenciais em seu âmbito.

Art. 9º  O Órgão Gestor da Política de Assistência Social no Município 
Americana é a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

Art. 10. A estrutura do Órgão Gestor contemplará as seguintes áreas 
essenciais do Sistema Único de Assistência Social – SUAS:

I – Proteção Social Básica;

II – Proteção Social Especial:

a) Proteção Social Especial de Média Complexidade;

b) Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

III – Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS):

a) Gestão do Trabalho;

b) Regulação do SUAS;

c) Vigilância Socioassistencial.

IV – Gestão Administrativa;

V – Gestão Financeira e Orçamentária do Fundo Municipal de Assistên-
cia Social.

VI – Órgão vinculado: Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

Parágrafo único.  Poderão ser incorporadas áreas complementares para 
o aprimoramento da Política Municipal de Assistência Social.

Art. 11.  Regulamentação específica definirá a estrutura regimental do 
Órgão Gestor, bem como as atribuições das áreas essenciais e com-
plementares.

Seção II
Das Responsabilidades

Art. 12. Compete ao Município de Americana, por meio do Órgão Gestor:

I – consolidar a Assistência Social como Política Pública de Estado;

II – coordenar o SUAS em seu âmbito, observando as deliberações e 
pactuações de suas respectivas instâncias, bem com realizando o pla-
nejamento contínuo e participativo;

III – normatizar, regular e gerir a 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, as de-
liberações de competência do Conselho Municipal de Assistência Social 
e o diagnóstico socioterritorial;

IV – promover a integração da Política Municipal de Assistência Social 
com outros sistemas públicos que fazem interface com o SUAS, a arti-
culação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e Sis-
tema de Garantia de Direitos e Sistema de Justiça e a participação da 
sociedade, especialmente dos cidadãos, na elaboração da política de 
assistência social;

V – atender os requisitos referentes à condição de gestão plena da as-
sistência social pactuados pelo Município, conforme previsto na legisla-
ção e normativas do SUAS;

VI – consolidar a vigilância socioassistencial da Política de Assistência 
Social no âmbito municipal, visando ao planejamento e à oferta qualifi-
cada de serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais;

VII - aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos indi-
cadores de acompanhamento aprovados pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social para a qualificação dos serviços e benefícios em con-
sonância com as normas gerais; 

VIII - aprimorar a prestação dos serviços, programas, projetos e be-
nefícios socioassistenciais, de que trata o art. 23, da Lei Federal nº 
8742/1993, e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
observando os indicadores de monitoramento e avaliação pactuados;

IX – implantar sistema de informação, acompanhamento, monitoramento 
e avaliação para promover o aprimoramento, qualificação e integração 
contínuos dos serviços da rede socioassistencial, conforme Pacto de 
Aprimoramento do SUAS e Plano de Assistência Social;

X – regulamentar e coordenar a formulação e a implementação da Po-
lítica Municipal de Assistência Social, em consonância com a Política 
Nacional de Assistência Social e com a Política Estadual de Assistência 
Social e as deliberações de competência do Conselho Municipal de As-
sistência Social, observando as deliberações das Conferências nacional, 
estadual e municipal;

XI – implantar o sistema de informação, por meio da integração entre 
ferramentas tecnológicas;

XII – garantir a integralidade da proteção socioassistencial à população, 
primando pela qualificação dos serviços do SUAS, exercendo essa res-
ponsabilidade de forma compartilhada entre os demais entes federados; 

XIII – organizar, coordenar, articular, acompanhar e monitorar a rede de 
serviços da proteção social básica e especial adequando-a as normas 
do SUAS;

XIV – viabilizar estratégias e mecanismos para aferir o pertencimento à 
rede socioassistencial, em âmbito local, de serviços, programas, proje-
tos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas organizações, obser-
vada a legislação aplicável à espécie;

XV – garantir o acesso aos serviços, programas e projetos da rede socio-
assistencial, aos beneficiários de programas de transferência de renda, 
de benefícios socioassistenciais e suas famílias, gerindo-os de forma 
integrada;

XVI – executar projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a par-
ceria, como forma de promover a responsabilidade compartilhada entre 
Estado e sociedade civil, reconhecendo a importância da participação 
social nas atividades do SUAS – Americana;

XVII – atender às ações assistenciais de caráter de emergência, respei-
tadas as especificidades da Política de Assistência Social e observada a 
corresponsabilidade, entendendo-se situação de emergência o disposto 
no artigo 25 desta Lei;

XVIII – celebrar parcerias com as entidades de assistência social, de 
acordo com a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 
13.204, de 14 de dezembro de 2015, garantindo o financiamento confor-
me estudos do diagnóstico socioterritorial, observando-se as disponibili-
dades orçamentárias.

XIX – gerir, no âmbito municipal, o Cadastro Único e os Programas de 
Transferência de Renda;

XX – elaborar e cumprir o Plano de Providências, instrumento de plane-
jamento das ações para a superação de dificuldades dos entes federa-
dos na gestão e execução dos serviços, programas, projetos e benefí-
cios socioassistenciais;

XXI – disponibilizar dados e informações com vistas a subsidiar o acom-
panhamento estadual e federal da gestão municipal do SUAS - Ameri-
cana, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica da Assistência 
Social;

XXII – executar a Política Municipal de Educação Permanente e capa-
citação, de acordo com a NOB/RH – SUAS com cofinanciamento da 
esfera federal e estadual, submetendo-as à deliberação do CMAS;

XXIII – alimentar e manter atualizado o Censo SUAS, o Sistema de Ca-
dastro Nacional de Entidade de Assistência Social – CNEAS de que trata 
o inciso XI do art. 19 da Lei Federal nº 8.742, de 1993 e o conjunto de 
aplicativos do Sistema de Informação do Sistema Único de Assistência 
Social – Rede SUAS;

XXIV – compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS;
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XXV – realizar em conjunto com o Conselho de Assistência Social, as 
conferências de assistência social e garantir a infraestrutura necessária 
ao funcionamento do respectivo conselho municipal de assistência so-
cial, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros;

XXVI – estimular a mobilização e organização dos cidadãos e trabalha-
dores do SUAS para a participação nas instâncias de controle social da 
política de assistência social;

XXVII – realizar estudos para implantação de ouvidoria do SUAS;

XXVIII – regulamentar a oferta e a gestão dos Benefícios Eventuais, den-
tre os quais os auxílios natalidade e funeral, observado o disposto na Lei 
Orgânica da Assistência Social e demais legislações aplicáveis, a partir 
de critérios aprovados pelo CMAS.

XXIX – cofinanciar o aprimoramento da gestão, dos serviços, dos pro-
gramas, dos projetos e dos equipamentos socioassistenciais em âmbito 
local, com os demais entes federados;

XXX – elaborar a proposta orçamentária da assistência social no Municí-
pio, de acordo com o Plano Plurianual e do Plano de Assistência Social 
assegurando recursos do tesouro municipal submetendo à apreciação 
do Conselho Municipal de Assistência Social, anualmente, a proposta 
orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - 
FMAS;

XXXI – zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos 
pela União e pelo Estado ao Município, inclusive no que tange à presta-
ção de contas;

XXXII – normatizar, em âmbito local, o financiamento dos serviços, pro-
gramas, projetos e benefícios de assistência social ofertados pelas enti-
dades vinculadas ao SUAS, conforme §3º do art. 6º-B da Lei Federal nº 
8.742, de 1993, e sua regulamentação em âmbito federal.

XXXIII – expedir os atos normativos necessários à gestão do FMAS, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social;

XXXIV – elaborar e submeter à deliberação do CMAS os planos de apli-
cação de recursos do FMAS e os relatórios trimestrais e anuais de ativi-
dades e de execução físico-financeira, a título de prestação de contas;

XXXV – normatizar áreas essenciais da Política Municipal de Assistência 
Social na estrutura organizacional.

Seção III
Da Organização

Art. 13.  O Sistema Único de Assistência Social no âmbito do Município 
de Americana organiza-se pelos seguintes tipos de proteção social:

I – proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e 
benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulne-
rabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades 
e aquisições 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;

§ 1º  A proteção especial abrange a proteção social especial de média 
complexidade e de alta complexidade. 

§2º  Os serviços de proteção social básica e especial devem ser or-
ganizados de forma a garantir o acesso ao conhecimento dos direitos 
socioassistenciais e sua defesa.

Art. 14. Os serviços, programas, projetos e benefícios de assistência 
social serão ofertados pela rede socioassistencial, de forma integrada, 
diretamente pelos entes públicos ou organizações da sociedade civil vin-
culadas ao SUAS, respeitadas as especialidades.

§ 1º  Considera-se rede socioassistencial o conjunto integrado da oferta 
de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social me-

diante a articulação entre todas as unidades do SUAS.

§ 2º  A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Órgão Gestor, de 
que a organização da sociedade civil integra a rede socioassistencial.

§ 3º  Para o reconhecimento referido no § 2º, a organização da socieda-
de civil deverá cumprir os seguintes requisitos:

I – constituir-se em conformidade com o disposto no art. 37; 

II – inscrever-se no Conselho Municipal de Assistência Social;

III - integrar o sistema de cadastro de entidades ou organizações de 
assistência social.

Art. 15.  Integram a estrutura administrativa do Município de Americana 
as seguintes unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS:

I – Centro de Referência de Assistência Social – CRAS;

II – Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

Parágrafo único.  As instalações das unidades públicas estatais devem 
ser compatíveis com os serviços neles ofertados, observadas as normas 
gerais.

Art. 16.  As proteções sociais básica e especial serão ofertadas preci-
puamente no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e no 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, 
respectivamente, e pelas organizações da sociedade civil vinculadas ao 
SUAS, de forma complementar.

§ 1º  O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, locali-
zada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, 
destinada à articulação e execução de serviços, programas e projetos 
socioassistenciais de proteção social básica às famílias, no seu território 
de abrangência.

§ 2º  O CREAS é a unidade pública de abrangência municipal, destinada 
à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em si-
tuação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingên-
cia, que demandam intervenções especializadas da Assistência Social.

§ 3º  Os CRAS e o CREAS são unidades públicas estatais instituídas no 
âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públi-
cas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e 
benefícios da assistência social.

Art. 17.  A implantação das unidades de CRAS e CREAS deve observar 
as diretrizes da:

I – territorialização: oferta capilarizada de serviços com áreas de abran-
gência definidas, baseada na lógica da proximidade do cotidiano de vida 
dos cidadãos, respeitando as identidades dos territórios locais e consi-
derando as questões relativas às dinâmicas sociais, distâncias percor-
ridas e fluxos de transportes, com o intuito de potencializar o caráter 
preventivo, educativo e protetivo das ações em todo o Município, man-
tendo simultaneamente a ênfase e prioridade nos territórios de maior 
vulnerabilidade e risco social;

II – universalização: a fim de que a proteção social básica e a proteção 
social especial sejam asseguradas na totalidade dos territórios dos mu-
nicípios e com capacidade de atendimento compatível com o volume de 
necessidades da população.

III – regionalização: participação, quando for o caso, em arranjos insti-
tucionais que envolvam municípios circunvizinhos e o governo estadual, 
visando assegurar a prestação de serviços socioassistenciais de prote-
ção social especial cujos custos ou baixa demanda municipal justifiquem 
rede regional e desconcentrada de serviços no âmbito do Estado.

Art. 18.  As ofertas socioassistenciais nas unidades públicas pressu-
põem a constituição de equipe de referência de acordo com as norma-
tivas do SUAS.

Parágrafo único.  O diagnóstico socioterritorial e os dados da Vigilância 
Socioassistencial são fundamentais para a definição da forma de oferta 
da proteção social básica e especial.
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Art. 19.  O SUAS afiança as seguintes seguranças, observadas as nor-
mas gerais aplicáveis em cada caso:

I – acolhida: provida por meio da oferta pública de espaços e serviços 
para a realização da proteção social básica e especial.

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 apresen-
tem vulnerabilidades decorrentes do ciclo de vida 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 pertenci-
mento, 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, de-
nominados de benefícios eventuais para as famílias, seus membros e 
indivíduos.

CAPÍTULO IV
DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS

Seção I
Dos Serviços Socioassistenciais

Art. 20. Serviços socioassistenciais são atividades continuadas que vi-
sem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as 
necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes es-
tabelecidas na Lei Federal nº 8.742, de 1993 e na Tipificação Nacional 
dos Serviços Socioassistenciais.

Art. 21.  A proteção social básica compõe-se precipuamente dos seguin-
tes 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 ido-
sas e com deficiência.

§ 1º  O PAIF deve ser ofertado exclusivamente no Centro de Referência 
de Assistência Social – CRAS.

§ 2º  Os serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica poderão 
ser executados pelas Equipes Volantes.

Art. 22. A proteção social especial ofertará precipuamente os seguin-
tes 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:

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indi-
víduos – PAEFI;

b) Serviço Especializado de Abordagem Social;

c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Me-
dida 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.

Seção II
Dos Programas de Assistência Social

Art. 23.  Os programas de assistência social compreendem ações inte-
gradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência 
definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os servi-
ços assistenciais.

§ 1º  Os programas serão regulamentados pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social, obedecidas a Lei Federal nº 8.742, de 1993, e as 
demais normas gerais do SUAS, com prioridade para a inserção profis-
sional e social.

§ 2º  Os programas voltados para a pessoa idosa e a integração da pes-
soa com deficiência serão devidamente articulados com o Benefício de 
Prestação Continuada estabelecido no art. 20 da Lei Federal nº 8.742, 
de 1993.

Seção III
Dos Projetos de Enfrentamento à Pobreza

Art. 24.  Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a insti-
tuição de investimento econômico-social destinado a grupos populares, 
buscando subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhes ga-
rantam meios, capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das 
condições gerais de subsistência, a elevação do padrão da qualidade de 
vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social.

Parágrafo único.  Os projetos de enfrentamento à pobreza se realizarão 
por meio de instrumento técnico, elaborado de forma intersetorial englo-
bando as várias políticas públicas, com a finalidade de estruturação e 
organização de ações articuladas voltadas ao público que se encontra 
em situação de vulnerabilidade e risco.
Seção IV
Dos Benefícios Eventuais

Art. 25. 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 eventu-
ais 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. 26.  Os benefícios eventuais integram organicamente as garantias 
do SUAS, devendo sua prestação observar:
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I – não subordinação a contribuições prévias e não vinculação a quais-
quer contrapartidas;

II – desvinculação de comprovações complexas e vexatórias, que estig-
matizem 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. 27.  Os benefícios eventuais podem ser prestados na forma de pe-
cúnia, bens de consumo ou prestação de serviços.

Art. 28.  O público alvo para acesso aos benefícios eventuais deverá ser 
identificado pelo Município a partir de estudos da realidade social e diag-
nóstico elaborado com uso de informações disponibilizadas pela Vigi-
lância Socioassistencial, com vistas a orientar o planejamento da oferta.

Subseção I
Da Prestação de Benefícios Eventuais

Art. 29.  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 su-
jeitos 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 artigo 22, §1º, da Lei 
Federal nº 8.742, de 1993.

Art. 30. O Benefício prestado em virtude de nascimento deverá ser con-
cedido:

I – à genitora que comprove residir no Município;

II – à família do nascituro ou do recém-nascido, caso a mãe esteja im-
possibilitada de requerer o benefício ou tenha falecido;

III – à genitora ou família que esteja em trânsito no Município e seja po-
tencial 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 pode-
rá ser concedido na forma de pecúnia ou em bens de consumo, ou em 
ambas as formas, conforme a necessidade do requerente e disponibili-
dade da administração pública.

Art. 31. O benefício prestado em virtude de morte deverá ser concedido 
com o objetivo de reduzir as vulnerabilidades provocadas pela morte de 
um membro da família e tem por objetivo promover o atendimento, ainda 
que parcial, das necessidades urgentes da família.

Parágrafo único. O benefício eventual por morte poderá ser concedido 
na medida da necessidade do requerente, observando-se o que indicar 
o trabalho social com a família.

Art. 32. 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 fortale-
cimento dos vínculos familiares e a inserção comunitária.

Parágrafo único. O benefício será concedido na forma de pecúnia ou em 
bens de consumo, em caráter temporário, sendo o seu valor e duração 
definidos de acordo com o grau de complexidade da situação de vulne-
rabilidade e risco pessoal das famílias e indivíduos, identificados nos 
processos de atendimento dos serviços socioassistenciais.

Art. 33. A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo ad-
vento 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;

V – perda circunstancial ocasionada pela ruptura de vínculos familiares 
e comunitários;

VI – processo de reintegração familiar e comunitária de pessoas idosas, 
com deficiência ou em situação de rua; crianças, adolescentes, mulhe-
res em situação de violência e famílias que se encontram em cumpri-
mento de medida protetiva;

VII – ausência ou limitação de autonomia, de capacidade, de condições 
ou de meios próprios da família para prover as necessidades alimenta-
res de seus membros;

Art. 34.  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 re-
construção da autonomia familiar e pessoal.

Art. 35.  As situações de calamidade pública e desastre caracterizam-
-se por eventos anormais, decorrentes de baixas ou altas temperatu-
ras, tempestades, enchentes, secas, inversão térmica, desabamentos, 
incêndios, epidemias, que 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 
em 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. 36.  Ato normativo editado pelo Poder Executivo Municipal disporá 
sobre os procedimentos e fluxos de oferta na prestação dos benefícios 
eventuais.

CAPÍTULO V
DA RELAÇÃO COM AS ORGANIZAÇÕES
DA SOCIEDADE CIVIL

Art. 37.  São organizações da sociedade civil vinculadas ao SUAS aque-
las sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendi-
mento e assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Federal 
nº 8.742, de 1993, bem como as que atuam na defesa e garantia de 
direitos.

§ 1º  São de atendimento as entidades que, de forma continuada, perma-
nente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos 
e concedem benefícios de prestação social básica ou especial, dirigidos 
a famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e 
pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CMAS;

§ 2º  São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, perma-
nente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos 
voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais 
e das organizações de cidadãos, a formação e a capacitação de lideran-
ças, dirigidos ao público da Política de Assistência Social, nos termos 
desta Lei, e respeitadas as deliberações do CMAS; 

§ 3º  São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma conti-
nuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam progra-
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mas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos 
direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da 
cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com 
órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de 
assistência social, nos termos desta lei, e respeitadas as deliberações 
do CMAS.

Art. 38.  As organizações da sociedade civil vinculadas ao SUAS e os 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais deverão 
ser inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social para que ob-
tenham a autorização de funcionamento no âmbito da Política Nacional 
de Assistência Social, observados os parâmetros nacionais de inscrição, 
definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social.

Art. 39.  Constituem critérios para a inscrição das entidades ou organiza-
ções de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos 
e benefícios socioassistenciais, conforme legislação vigente:

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

II – assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socio-
assistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de 
direitos dos cidadãos;

III – garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, pro-
gramas, projetos e benefícios socioassistenciais;

IV – garantir a existência de processos participativos dos cidadãos na 
busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Art. 40.  As organizações da sociedade civil demonstrarão, no ato da 
inscrição, os requisitos pertinentes conforme normativa específica do 
Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 41.  A realização de parcerias entre o Poder Público e as organiza-
ções de assistência social, para a execução de serviços, programas e 
projetos socioassistenciais, deverá observar a Lei Federal nº 13.019, de 
2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 2015.

CAPÍTULO VI
DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO
E DELIBERAÇÃO DO SUAS

Seção I
Do Conselho Municipal de Assistência Social

Art. 42.  O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, do Muni-
cípio de Americana, criado pela Lei Municipal nº 2.996, de 19 de agosto 
de 1996 e reestruturado pela Lei nº 5.487, de 5 de junho de 2013, é 
instância colegiada de caráter deliberativo, permanente, normativo, fis-
calizador, consultivo de composição paritária, vinculada à estrutura do 
Órgão Gestor da Política Municipal de Assistência Social.

Art. 43.  O controle social do SUAS no Município efetiva-se por intermé-
dio do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e das Confe-
rências Municipais de Assistência Social, além de outros fóruns de dis-
cussão da sociedade civil.

Art. 44.  O CMAS deverá planejar suas ações de forma a garantir a con-
secução das suas atribuições e o exercício do controle social, primando 
pela efetividade e transparência das suas atividades.

Parágrafo único.  O planejamento das ações do conselho deve orientar 
a construção do orçamento da gestão da assistência social, para o apoio 
financeiro e técnico às funções do Conselho.

Subseção I
Da Composição e Organização

Art. 45.  O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS é compos-
to por 18 (dezoito) membros titulares e respectivos suplentes indicados 
de acordo com os seguintes critérios:

I – 9 (nove) representantes do Poder Público, de livre escolha do Prefei-
to, entre os servidores do quadro permanente da Prefeitura Municipal, 
conforme a seguir especificado:

a) 5 (cinco) representantes do Órgão Gestor da Política Pública Munici-
pal de Assistência Social, sendo, preferencialmente:

1.  1 (um) da Proteção Social Básica;

2.  1 (um) da Proteção Social Especial;

3.  2 (dois) da Gestão do SUAS;

4.  1 (um) da Unidade de Direitos Humanos;

b) 1 (um) representante da Secretaria de Saúde;

c) 1 (um) representante da Secretaria de Educação;

d) 1 (um) representante da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano;

e) 1 (um) representante da Secretaria de Fazenda.

II – 9 (nove) representantes da sociedade civil, observadas as Resolu-
ções dos Conselhos Nacional e Municipal de Assistência Social, eleitos 
em foro próprio sob fiscalização do Ministério Público, preferencialmente 
com a seguinte composição:

a) 3 (três) representantes de cidadãos ou de organizações de cidadãos 
da assistência social;

b) 3 (três) representantes de organizações de trabalhadores da assis-
tência social;

c) 3 (três) representantes de organizações da sociedade civil vinculadas 
ao SUAS com inscrição no CMAS.

§1º Os conselheiros, tanto os indicados pelo Poder Público quanto os 
eleitos por representação da Sociedade Civil, serão nomeados por de-
creto do chefe do Poder Executivo, para um mandato de 2 (dois) anos, 
sendo permitida uma única recondução. 

§ 2º Os representantes do Poder Público, titulares e suplentes, poderão 
ser substituídos a qualquer tempo, a critério do Prefeito Municipal.

§ 3º A substituição de representantes da Sociedade Civil se dará em 
conformidade com o que dispuser o Regimento Interno do CMAS.

§ 4º Consideram-se para fins de representação da sociedade civil no 
Conselho Municipal os segmentos:

I - de cidadãos: aqueles vinculados aos serviços, programas, projetos e 
benefícios da Política de Assistência Social, organizados, sob diversas 
formas, em grupos que têm como objetivo a preservação de direitos;

II - de organizações de cidadãos: aquelas que tenham entre seus obje-
tivos a defesa e garantia de direitos de indivíduos e grupos vinculados à 
política de assistência social;

III - de organizações de trabalhadores: são legítimas todas as formas 
de organização de trabalhadores do setor, como associações de traba-
lhadores, sindicatos, federações, conselhos regionais de profissões re-
gulamentadas, fóruns de trabalhadores regularmente constituídos, que 
defendem e representam os interesses dos trabalhadores da Política de 
Assistência Social;

IV – de organizações da sociedade civil vinculadas ao SUAS, com inscri-
ção no CMAS: são aquelas que, sem fins lucrativos, de forma continua-
da, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou 
projetos e ou concedem benefícios, podendo ser isolada ou cumulativa-
mente de atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos 
conforme o parágrafo 3º do artigo 13 desta Lei. 

§ 5º Os trabalhadores investidos de cargo de direção, chefia ou coorde-
nação, seja no âmbito da gestão das unidades públicas estatais ou das 
organizações da sociedade civil vinculadas ao SUAS não poderão ser 
eleitos para a representação dos trabalhadores, no âmbito do Conselho.

§ 6º Os representantes da Sociedade Civil, titulares e suplentes, serão 
eleitos em assembleias especialmente convocadas para esse fim, por 
Resolução do CMAS publicada no Diário Oficial do Município.
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Subseção II
Da Estrutura

Art. 46. O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS fica organi-
zado com a seguinte estrutura básica:

I – Plenária;

II – Presidência Ampliada;

III – Comissões Temáticas;

IV – Grupos de Trabalho;

V – Secretaria Executiva.

Subseção III
Do Funcionamento

Art. 47. O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS terá seu 
funcionamento regulamentado por Regimento Interno, observadas as 
seguintes normas:

I – o exercício da função de conselheiro é considerado serviço de inte-
resse público e relevante valor social e não será remunerada.

II - a Plenária é o órgão de deliberação máxima;

III – as sessões plenárias serão realizadas, ordinariamente, uma vez a 
cada mês, conforme calendário anual previamente acordado e, extraor-
dinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou por requerimento 
da maioria dos seus membros;

IV – a sessão plenária instalar-se-á e deliberará com a presença de, no 
mínimo, metade mais um dos conselheiros titulares ou suplentes que 
estiverem no exercício da titularidade, sendo deliberado por maioria 
simples, ressalvadas as hipóteses previstas no Regimento Interno que 
requeiram quórum qualificado;

V – as decisões do Conselho serão consubstanciadas em resoluções.

Art. 48. As reuniões plenárias serão públicas, salvo quando se tratar de 
matéria sujeita a sigilo, na forma da legislação pertinente.

Art. 49. O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS instituirá, 
com a finalidade de subsidiar a Plenária:

I – comissões temáticas de caráter permanente;

II – grupos de trabalho de caráter temporário, para atender a determina-
da necessidade pontual.

Parágrafo único. As comissões temáticas serão compostas paritaria-
mente por conselheiros titulares ou suplentes, representantes governa-
mentais e da sociedade civil.

Art. 50. O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS contará 
com uma Presidência Ampliada, composta por conselheiros eleitos den-
tre seus membros, para mandato de 1 (um) ano, permitida uma única 
recondução por igual período, sendo:

I – presidente;

II – vice-presidente;

III – coordenadores de comissões temáticas.

Parágrafo único. Deve-se observar em cada mandato a alternância entre 
representantes da Sociedade Civil e do Poder Público na presidência e 
vice-presidência do CMAS.

Art. 51. O Conselho Municipal de Assistência Social contará com uma 
Secretaria Executiva, diretamente subordinada à Presidência e ao Cole-
giado, para dar suporte ao cumprimento de suas atribuições.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva deverá contar com um Secre-
tário Executivo, servidor de carreira, com nível de escolaridade superior 
completo e experiência comprovada em Política Pública de Assistência 

Social e um profissional de apoio, servidor de carreira, de nível médio, 
para apoio técnico e administrativo no exercício das funções pertinentes 
ao funcionamento do Conselho. 

Subseção IV
Das Competências

Art. 52. Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:

I – elaborar, aprovar e publicar seu regimento interno;

II – normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza 
pública e privada no campo da assistência social de âmbito local;

III – instituir comissões e convidar especialistas, sempre que necessário;

IV – aprovar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância 
com as diretrizes das Conferências de Assistência Social;

V – aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, apresentado pelo 
Órgão Gestor da assistência social;

VI – aprovar o plano de educação permanente, elaborado pelo Órgão 
Gestor;

VII – acompanhar o cumprimento das metas municipais do Pacto de 
Aprimoramento da Gestão do SUAS;

VIII – apreciar e aprovar as informações do Órgão Gestor, inseridas nos 
sistemas nacionais e estaduais de informação referentes ao planeja-
mento do uso dos recursos de cofinanciamento e a prestação de contas;

IX – apreciar os dados e informações inseridas pelo Órgão Gestor, bem 
como pelas unidades públicas e privadas da assistência social, nos sis-
temas nacionais e estaduais de coleta de dados e informações sobre o 
sistema municipal de assistência social;

X – deliberar sobre as prioridades e metas de desenvolvimento do SUAS 
em seu âmbito de competência;

XI - participar da elaboração e deliberar sobre as propostas de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual, 
no que se refere à assistência social, bem como o planejamento e a 
aplicação dos recursos destinados às ações locais de assistência social, 
nas respectivas esferas de governo, tanto os recursos próprios quanto 
os oriundos de outros entes federativos, alocados nos respectivos fun-
dos de assistência social;

XII– fiscalizar a gestão e execução dos recursos do Índice de Gestão 
Descentralizada do Programa Bolsa Família-IGD-PBF, e do Índice de 
Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social -IGD-
-SUAS;

XIII – planejar e deliberar sobre a aplicação dos recursos IGD-PBF e 
IGD-SUAS destinados às atividades de apoio técnico e operacional do 
CMAS;

XIV – avaliar e elaborar parecer sobre a prestação de contas dos recur-
sos repassados ao Município;

XV– acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do Programa Bolsa Fa-
mília-PBF;

XVI – estabelecer critérios e prazos para concessão dos benefícios 
eventuais;

XVII – acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos, bem como 
os ganhos sociais e o desempenho dos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais do SUAS;

XVIII – propor ações que favoreçam a interface e superem a sobrepo-
sição de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;

XIX – aprovar o aceite da expansão dos serviços, programas e projetos 
socioassistenciais, objetos de cofinanciamento;

XX – realizar a inscrição das entidades e organizações de assistência 
social;
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XXI – notificar fundamentadamente a entidade ou organização de as-
sistência social no caso de indeferimento do requerimento de inscrição;

XXII – aprovar e fiscalizar os planos de trabalho dos serviços, progra-
mas, projetos e benefícios socioassistenciais, assim como definir os cri-
térios de qualidade para o funcionamento dos equipamentos públicos de 
assistência social;

XXIII – fiscalizar as entidades e organizações de assistência social;

XXIV – informar ao CNAS sobre o cancelamento de inscrição de en-
tidades e organizações de assistência social, de serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais, a fim de que este adote as me-
didas cabíveis;

XXV – convocar as Conferências Municipais de Assistência Social, bem 
como aprovar suas normas de funcionamento, constituir comissão orga-
nizadora e elaborar o respectivo Regimento Interno;

XXVI– acompanhar a execução das deliberações das Conferências Mu-
nicipais de Assistência Social;

XXVII – zelar pela efetivação da participação da população na formula-
ção da política de assistência social e no controle da sua implementação;

XXVIII – atuar na formulação de estratégias e controle de execução da 
Política de Assistência Social no Município;

XXIX – acionar o Ministério Público, como instância de defesa e garantia 
de suas prerrogativas legais;
XXX – alimentar os sistemas nacionais e estaduais de coleta de dados e 
informações sobre os Conselhos Municipais de Assistência Social;

XXXI – registrar em ata as suas reuniões;

XXXII – emitir resolução quanto às suas deliberações;

XXXIII – divulgar, no Diário Oficial Municipal, ou em outro meio de comu-
nicação, todas as suas decisões na forma de Resoluções, bem como as 
deliberações acerca da execução orçamentária e financeira do FMAS e 
os respectivos pareceres emitidos.

XXXIV – divulgar e promover a defesa dos direitos socioassistenciais;

XXXV – receber, apurar e dar o devido prosseguimento a denúncias so-
bre assuntos da sua competência;

XXXVI – estabelecer articulação permanente com os demais conselhos 
de políticas públicas setoriais e conselhos de direitos;

XXXVII – fomentar coparticipações das Universidades, de Secretarias, 
Conselhos Municipais, Entidades e Movimentos Sociais, no intuito de 
buscar a colaboração, em correspondência com as necessidades priori-
tárias da população;

XXXVIII – promover discussões e ações que visem à integração entre os 
vários municípios da região, por meio dos seus respectivos Conselhos;

XXXIX – zelar pela efetivação do SUAS no Município.

Art. 53. No exercício de suas competências, deverá o Conselho:

I – oferecer subsídios para a elaboração legislativa de atos que visem o 
enfrentamento à pobreza, a garantia dos mínimos sociais, o provimento 
de condições para atender contingências sociais e a universalização dos 
direitos sociais;

II – manter banco de dados das organizações da sociedade civil vincula-
das ao SUAS, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social;

III – estimular organizações competentes na formação e atualização de 
profissionais dedicados ao atendimento da Assistência Social, sugerindo 
critérios para a elaboração e desenvolvimento de programas de capaci-
tação de recursos humanos;

IV – promover e incentivar estudos e pesquisas relativos à Assistência 
Social, com a finalidade de fornecer subsídios para formulação e avalia-

ção das políticas de atendimento;

V – manter intercâmbio com os Conselhos Nacional, Estadual e Mu-
nicipais de Assistência Social, bem como com organizações nacionais 
destinadas à defesa e à promoção da área da Assistência Social;

VI – apoiar iniciativas municipais, intermunicipais e regionais de atendi-
mento na área da Assistência Social;

VII – realizar assembleia geral anual, no primeiro trimestre do ano, aber-
ta à população, para prestação de contas e avaliação do trabalho desen-
volvido no exercício anterior, sem prejuízo da competência fiscalizadora 
atribuída ao Poder Legislativo e demais órgãos competentes;

VIII – submeter à deliberação do Plenário, no primeiro trimestre do ano, 
o parecer conclusivo sobre a prestação de contas, os relatórios e a ava-
liação dos trabalhos desenvolvidos referentes às diretrizes e programas 
executados no ano anterior, bem como as diretrizes e programas pro-
postos para o ano subsequente.

Seção II
Da Conferência Municipal de Assistência Social

Art. 54. A Conferência Municipal de Assistência Social é a instância má-
xima de debate, de formulação e de avaliação da política pública de 
assistência social e de definição de diretrizes para o aprimoramento do 
SUAS, no âmbito municipal, com a participação de representantes do 
governo e da sociedade civil.

Art. 55. A Conferência Municipal de Assistência Social deve observar as 
seguintes diretrizes:

I – divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando 
objetivos, prazos, responsáveis, fonte de recursos e comissão organi-
zadora;

II – garantia da diversidade dos sujeitos participantes, inclusive da aces-
sibilidade às pessoas com deficiência;

III – estabelecimento de critérios e procedimentos para a designação 
dos delegados governamentais e para a escolha dos delegados da so-
ciedade civil;

IV – publicidade de seus resultados;

V – determinação do modelo de acompanhamento de suas deliberações; 

VI – articulação com as conferências estadual e nacional de assistência 
social.

Art. 56. A Conferência Municipal de Assistência Social será convocada 
ordinariamente a cada quatro anos pelo Conselho Municipal de Assistên-
cia Social podendo haver convocação para realização de uma conferên-
cia extraordinária, no intervalo de dois anos, por deliberação da maioria 
dos membros do Conselho.

Parágrafo único.  A realização da Conferência Municipal de Assistência 
Social deverá ser precedida de debates regionais nos diversos territórios 
do Município.

Seção III
Da Participação dos Cidadãos

Art. 57. É condição fundamental para viabilizar o exercício do controle 
social e garantir os direitos socioassistenciais o estímulo à participação e 
ao protagonismo dos cidadãos no Conselho e na Conferência Municipal 
de Assistência Social.
Parágrafo único. Os cidadãos são sujeitos de direitos e público da Polí-
tica de Assistência Social e os representantes de organizações de cida-
dãos são sujeitos coletivos expressos nas diversas formas de participa-
ção, nas quais esteja caracterizado o seu protagonismo direto enquanto 
cidadão.

Art. 58.  O estímulo à participação dos cidadãos pode se dar a partir de 
articulação com movimentos sociais e populares e de apoio à organiza-
ção de diversos espaços tais como: fórum de debate, audiência pública, 
comissão de bairro, coletivo de cidadãos junto aos serviços, programas, 
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projetos e benefícios socioassistenciais.

Parágrafo único. São estratégias para garantir a presença dos cidadãos, 
dentre outras, o planejamento do conselho e do Órgão Gestor, ampla 
divulgação do processo nas unidades prestadoras de serviços, descen-
tralização do controle social por meio de comissões regionais ou locais.

Seção IV
Da Representação do Município nas Instâncias de
Negociação e Pactuação do SUAS

Art. 59. O Município é representado nas Comissões Intergestores Bipar-
tite – CIB e Tripartite – CIT, instâncias de negociação e pactuação dos 
aspectos operacionais de gestão e organização do SUAS, respectiva-
mente, em âmbito estadual e nacional, pelo Colegiado Estadual de Ges-
tores Municipais de Assistência Social – COEGEMAS e pelo Colegiado 
Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social – CONGEMAS.

§ 1º O CONGEMAS E COEGEMAS constituem entidades sem fins lucra-
tivos que representam as secretarias municipais de assistência social, 
declarados de utilidade pública e de relevante função social, onerando 
o Município quanto a sua associação, a fim de garantir os direitos e de-
veres de associado.

§ 2º O COEGEMAS poderá assumir outras denominações a depender 
das especificidades regionais.

CAPÍTULO VII
DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 60. 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 Americana.

Parágrafo único. A elaboração do Plano Municipal de Assistência Social 
de Americana é de responsabilidade do Órgão Gestor que o submeterá à 
aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

Art. 61. O Plano Municipal de Assistência Social será quadrienal, deven-
do a sua elaboração coincidir com a elaboração do Plano Plurianual.

Art. 62. O Plano Municipal de Assistência Social, além do estabelecido 
no artigo anterior, deverá observar:

I – as deliberações das conferências de assistência social.

II - as metas nacionais e estaduais pactuadas que expressam o compro-
misso para o aprimoramento do SUAS.

III – as ações articuladas e intersetoriais;

IV – as ações de apoio técnico e financeiro à gestão descentralizada do 
SUAS;

CAPÍTULO VIII
DO FINANCIAMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 63.  O financiamento da Política Municipal de Assistência Social será 
previsto e executado por meio dos instrumentos de planejamento orça-
mentário 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 Mu-
nicipal de Assistência Social ser aplicados na operacionalização, presta-
ção, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais.

Art. 64.  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, pro-
jetos e benefícios socioassistenciais, por meio dos respectivos órgãos 
de controle, independentemente de ações do órgão repassador dos re-
cursos.

Parágrafo único.  Os entes transferidores poderão requisitar informações 

referentes à aplicação dos recursos oriundos do seu fundo de assistên-
cia social, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular 
utilização.

Seção I
Do Fundo Municipal de Assistência Social

Art. 65. O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, criado pela 
Lei Municipal nº 2.996, de 19 de agosto de 1996, é um fundo público de 
gestão orçamentária, financeira e contábil, com objetivo de proporcionar 
recursos para cofinanciar a gestão, bem como os serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais.

Art. 66. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social 
– FMAS:

I – os recursos provenientes das transferências dos Fundos Nacional e 
Estadual de Assistência Social;

II – as dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a 
Lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;

III – as doações, auxílios, contribuições, subvenções de organizações 
internacionais e nacionais, Governamentais e não Governamentais;

IV – as receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo, realiza-
das na forma da Lei;

V – as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias 
oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de 
serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistên-
cia Social terá direito a receber por força da Lei e de convênios no setor.

VI – os produtos de convênios firmados com outras entidades financia-
doras;

VII – as doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;

VIII – outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

§ 1º A dotação orçamentária prevista para o Fundo Municipal de Assis-
tência Social será automaticamente transferida à sua conta, tão logo se-
jam realizadas as receitas correspondentes.

§ 2º Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em institui-
ções financeiras oficiais, em conta especial sobre a denominação – Fun-
do Municipal de Assistência Social – FMAS.

§ 3º As contas recebedoras dos recursos do cofinanciamento federal 
das ações socioassistenciais serão abertas pelo Fundo Nacional de As-
sistência Social.

Art. 67. O FMAS será gerido pelo Órgão Gestor, sob orientação e fiscali-
zação do Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo único. O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social 
– FMAS integrará o orçamento do Órgão Gestor.

Art. 68. Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 
serão aplicados:

I – no financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de 
assistência social desenvolvidos pelo Órgão Gestor;

II – em parcerias entre Poder Público e organizações da sociedade civil 
vinculadas ao SUAS para a execução de serviços, programas e projetos 
socioassistenciais específicos;

III – na aquisição de material permanente e de consumo, bem como de 
outros insumos necessários ao desenvolvimento das ações socioassis-
tenciais;

IV – na construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis 
para prestação de serviços de Assistência Social;

V – no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 
planejamento, administração e controle das ações de Assistência Social;
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VI – no pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no 
inciso I do art. 15 da Lei Federal nº 8.742, de 1993;

VII – no pagamento de profissionais que integrarem as equipes de re-
ferência, responsáveis pela organização e oferta daquelas ações, con-
forme percentual apresentado pelo Governo Federal e aprovado pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.

VIII – no desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoa-
mento dos trabalhadores, gestores e conselheiros da Política Municipal 
de Assistência Social.

IX – no atendimento das ações assistenciais de caráter emergencial, em 
conjunto com o Órgão Gestor.

X – na organização e manutenção da Secretaria Executiva e do Conse-
lho Municipal de Assistência Social, mediante a destinação de, no mí-
nimo, 3% (três por cento) dos incentivos financeiros relativos ao Índice 
de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família-IGD-PBF e do 
Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência So-
cial - IGD-SUAS.

Art. 69.  As parcerias com as organizações da sociedade civil cofinancia-
das, devidamente inscritas no CMAS, serão efetivadas por intermédio do 
FMAS, observando-se o disposto nesta Lei.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 70.  A alínea “g” do inciso IV do artigo 8º da Lei nº 5.838, de 17 de 
dezembro de 2015, com redação dada pela Lei nº 5.887, de 28 de março 
de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º .......................................................................................................

I – ..............................................................................................................

g) Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos; ”

Art. 71.  A “Seção XV” do “Capítulo III”, compreendendo o artigo 24, da 
Lei nº 5.838, de 2015, com redação dada pela Lei nº 5.887, de 2016, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Seção XV
Da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos ”

Art. 24. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos é o ór-
gão responsável, no âmbito municipal, pelo comando único de gestão 
da Política Municipal de Assistência Social, organizada sob a forma de 
sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS e a articulação das ações intersetoriais no 
que tange à promoção e garantia de Direitos Humanos.

§ 1º A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos será dirigida 
por um Secretário de livre escolha do Prefeito Municipal.

§ 2º A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos compreende 
as seguintes unidades:

a) Unidade de Assistência Social;

b) Unidade de Direitos Humanos.”

Art. 72. 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 pre-
vistas anualmente na Lei Orçamentária do Município.

Art. 73.  As propostas de regulamentações específicas desta lei, que 
tratam da Política Municipal de Assistência Social deverão ser encami-
nhadas ao Conselho Municipal de Assistência Social para análise e de-
liberação.

Art. 74.  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 75.  Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a 

Lei nº 5.487, de 2013.

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de maio de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos. 

Ref. Prot. PMA nº 24.917/2020.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

LEI Nº 6.423, DE 21 DE MAIO DE 2020

Autor do Projeto de Lei C. M. nº 48/2020 – Poder Executivo – Omar 
Najar. 

“Autoriza o Poder Executivo a celebrar renovação ao termo de adesão 
e compromisso ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos que 
especifica, e dá outras providências.”

Omar Najar, Prefeito Municipal de Americana, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar com a União Fe-
deral, por intermédio do Ministério da Saúde, a renovação ao termo de 
adesão e compromisso ao Projeto Mais Médicos do Brasil, em conformi-
dade com a Lei nº 5.546, de 26 de setembro de 2013.

Parágrafo único.  O instrumento será celebrado nos termos da minuta 
anexa, que da presente Lei faz parte integrante, ficando o Poder Exe-
cutivo autorizado a firmar termos aditivos que tenham por objeto sua 
prorrogação, ajustes e adequações direcionadas para a consecução de 
suas finalidades.

Art. 2º  As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
conta das verbas próprias constantes do orçamento, suplementadas, se 
necessário.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
efeitos a 23 de março de 2020.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de maio de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos. 

Ref. Prot. PMA nº 26.207/2019.

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO

LEI Nº 6.423, DE 21 DE MAIO DE 2020

ANEXO

TERMO DE RENOVAÇÃO DA ADESÃO E COMPROMISSO*
Projeto Mais Médicos para o Brasil

TERMO DE RENOVAÇÃO DA ADESÃO E COMPROMISSO QUE EN-
TRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE E O DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIO DE 
__________-__________PARA RENOVAÇÃO DA ADESÃO AO PRO-
JETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.

A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
– SAPS/MS, CNPJ nº 000.394.544/0108-14, neste ato representado 
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por CAROLINE MARTINS JOSÉ DOS SANTOS, Secretária de Atenção 
Primária à Saúde Substituta do Ministério da Saúde (SAPS/MS), com 
endereço na Esplanada dos Ministérios, Bloco G, 7º andar, sala 716 - 
CEP 70.058-9000, Brasília (DF), e o DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍ-
PIO DE __________________________, (endereço, CNPJ), neste ato 
representado por ________________________, (qualificação), nos ter-
mos da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013 e das demais normas de 
regência do Projeto,* resolvem celebrar o presente Termo de Renovação 
da Adesão e Compromisso para o Projeto Mais Médicos para o Brasil, 
mediante as cláusulas e condições seguintes:*

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a renovação da adesão e com-
promisso do Distrito Federal ou do município de ______ao Projeto Mais 
Médicos para o Brasil, nos termos do Edital SAPS/MS nº 6, de 11 de 
março de 2020,* bem como definir obrigações e responsabilidades mú-
tuas com a finalidade de realizar aperfeiçoamento de médicos na Aten-
ção Primária à Saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de 
Saúde (SUS), mediante oferta de cursos de aperfeiçoamento e extensão 
por instituição pública de educação superior e atividades de ensino, pes-
quisa e extensão, que terá componente assistencial mediante integração 
ensino-serviço.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS COMPROMISSOS COM A POLÍTICA 
NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA

2.1. O Distrito Federal ou município executará suas ações no Projeto 
Mais Médicos para o Brasil, orientado pelas premissas dispostas na Po-
lítica Nacional de Atenção Básica, definida nos termos da Portaria de 
Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, Anexo XXII, que aprova 
a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB e nas normas regulamen-
tadoras do Projeto.*

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS MUNICÍPIOS/
DSEI E DISTRITO FEDERAL NO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O 
BRASIL

3.1. Para consecução do objeto estabelecido neste Termo de Renova-
ção da Adesão e Compromisso, o Distrito Federal ou município deverá 
atender aos seguintes aspectos relativos aos médicos participantes do 
Projeto Mais Médicos para o Brasil, além de outros que podem ser esta-
belecidos pela Coordenação do Projeto:

a) receber, acolher e recepcionar os médicos participantes e adotar as 
providências necessárias para a acomodação dos mesmos quanto às 
atividades na Unidade Básica de Saúde (UBS), podendo, excepcional-
mente, em caso de necessidade e, somente enquanto perdurar o estado 
de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional pelo Corona-
vírus (2019-nCoV), intercalar a atuação dos médicos na UBS,*com plan-
tões na rede assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS), de modo 
a garantir a assistência aos casos suspeitos e confirmados de infecção 
pelo novo Coronavírus, respeitada a carga horária de 40 (quarenta) ho-
ras semanais destinadas as atividades assistenciais e de formação no 
âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil;

b) inserir o médico participante do Projeto, em eSF - Equipe de Saúde da 
Família em regiões prioritárias para o SUS, respeitando os critérios de 
distribuição estabelecidos no Projeto,  e mantê-los durante a vigência do 
Termo de Renovação da Adesão e Compromisso;

c) manter, durante a execução do Projeto, as eSF - Equipe de Saúde da 
Família atualmente constituídas com médicos não participantes do Pro-
jeto, inclusive aqueles vinculados mediante regime de emprego público 
e contrato temporário na forma da lei;

d) não substituir médicos que já componham as eSF - Equipe de Saúde 
da Família pelos médicos participantes do Projeto, exceto em casos de 
necessidade de reorganização entre as eSF - Equipe de Saúde da Fa-
mília constituídas no município;

e) priorizar a alocação dos médicos participantes do Projeto nas eSF 
- Equipe de Saúde da Família que não estejam constituídas com mé-
dicos e/ou que atendam populações que dependam exclusivamente da 
atenção do SUS e/ou atendam populações vulneráveis e historicamente 
excluídas, tais como, Ribeirinhas, Fluviais, Quilombolas, Assentados e 
Indígenas;

f) constituir novas eSF - Equipes de Saúde da Família após a prévia 
inserção de médicos participantes do Projeto nas equipes em funciona-
mento sem médicos, conforme alínea “d” do presente termo de Renova-
ção da Adesão e Compromisso;

g) quando da apresentação do médico no município para o início das 
atividades, informar no Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP) 
o número do CNES da Unidade de Saúde e INE da equipe em que o 
médico irá atuar;

h) cadastrar o médico participante no SCNES e identificá-lo na respec-
tiva eSF - Equipe de Saúde da Família em que atuará, de acordo com 
orientações expedidas pelo Ministério da Saúde, a partir da apresenta-
ção do médico no município;

i) garantir a alimentação do Sistema de Informação da Atenção Primária, 
pelo médico, nos termos das Portarias regulamentares do sistema;

j) manter os dados do gestor e coordenador responsável atualizado, e, 
em caso de mudança do gestor, solicitar, de imediato, novo cadastra-
mento no SGP;

k) acompanhar o cumprimento da carga horária, atividades previstas no 
Projeto e avaliar o desempenho dos médicos para fins de certificação 
das atividades de ensino-serviço;

l) confirmar a veracidade dos registros de produção do médico partici-
pante no SGP (importadas da alimentação do e-SUS) para fins de vali-
dação da bolsa;

m) fornecer condições adequadas para a  atuação  do  médico  parti-
cipante, conforme exigências e especificações da Política Nacional de 
Atenção Básica, tais como estrutura da Unidade de Saúde adequada, 
com segurança e higiene, fornecimento de equipamentos e insumos ne-
cessários e instalações sanitárias para o desempenho das atividades;

n) oferecer transporte adequado e seguro para o médico participante do 
Projeto deslocar-se para o local de desenvolvimento das atividades nas 
Unidades Básicas de Saúde, apenas em caso de locais de difícil acesso;

o) atuar em cooperação com os entes federativos e instituições de edu-
cação superior, no âmbito de sua competência, para as ações de exe-
cução do Projeto;

p) atuar em parceria com a instituição de educação superior responsável 
pelo eixo aperfeiçoamento e extensão (2º ciclo formativo) dos médicos 
participantes do Projeto, inclusive na definição e execução das ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão a serem desenvolvidas no âmbito do 
Projeto Mais Médicos para o Brasil;

q) exercer, em conjunto com o supervisor, a forma de cumprimento da 
carga horária, o acompanhamento e a fiscalização da execução das ati-
vidades de ensino-serviço, inclusive quanto ao cumprimento da carga 
horária de 40 horas semanais para o Projeto Mais Médicos, nas ativida-
des que envolverão componente assistencial na modalidade integração 
ensino-serviço (respeitando as atividades de supervisão) e nas ativida-
des teóricas do 2º ciclo formativo para o Projeto Mais Médicos para o 
Brasil, ressalvadas as especificidades das equipes de saúde da família 
ribeirinhas, fluviais e equipes de saúde indígena;

r) comunicar imediatamente à Coordenação do Projeto os afastamentos, 
períodos de descanso, ausências justificadas ou injustificadas, solici-
tação de desligamento do participante, irregularidade ou denúncia que 
tenha ciência em razão de atos de terceiros ou de ofício para que sejam 
adotadas as providências pertinentes e necessárias ao bom andamento 
e execução do Projeto;

s) adotar as providências necessárias para garantir a atenção à saúde 
ao médico participante, por meio do Sistema Único de Saúde e/ou outros 
mecanismos públicos de Assistência Social;

t) articular com os órgãos responsáveis pela Segurança Pública, na es-
fera municipal, a fim de garantir a integridade física dos médicos parti-
cipantes;

u) manter atualizados os dados do município ou do Distrito Federal, do 
gestor municipal e do responsável indicado para acompanhamento do 
Projeto, no SGP;

v) garantir acesso virtual ou telefônico ao Telessaúde Brasil Redes, con-
forme disponibilidade de rede do município; e

w) garantir para médica gestante a dispensa das ações de aperfeiço-
amento para realizar, no mínimo, 7 (sete) consultas médicas e demais 
exames complementares.

3.2. São responsabilidades do município ou do Distrito Federal no Proje-
to Mais Médicos para o Brasil:
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a) garantir moradia para o médico participante do Projeto Mais Médicos 
para o Brasil que tenha condições de habitabilidade e atenda ao padrão 
médio de moradia da localidade, podendo ser em forma pecuniária ou 
oferta de acomodação pelo município, conforme Portaria nº 30/SGTES/
MS, de 12 de fevereiro de 2014 e alterações. São critérios para aferição 
de condições mínimas de habitabilidade: boas condições de infraestru-
tura física e sanitária do imóvel; segurança; disponibilidade de energia 
elétrica; e abastecimento de água;

b) garantir alimentação adequada e fornecimento de água potável aos 
médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE

4.1.Constituem obrigações do Ministério da Saúde:

a) selecionar e encaminhar, segundo os critérios estabelecidos no Pro-
jeto, médicos para os municípios que celebram o presente Termo de 
Renovação da Adesão e Compromisso;

b) garantir o pagamento da bolsa-formação ao médico participante do 
Projeto, durante todo o período de participação nas ações de aperfeiço-
amento, conforme as regras de validação das atividades;

c) garantir o pagamento de ajuda de custo destinada a compensar as 
despesas de instalação dos médicos participantes do Projeto Mais Mé-
dicos para o Brasil e das passagens do médico participante e de sua 
família, conforme definido em ato conjunto dos Ministérios da Saúde e 
do Planejamento, Orçamento e Gestão;

d) articular com os órgãos responsáveis pela Segurança Pública, na es-
fera federal, a fim de garantir a integridade física dos médicos partici-
pantes;

e) garantir, a realização das ofertas pedagógicas aos médicos partici-
pantes do Projeto, a serem oferecidas em parceria com instituições de 
educação superior brasileiras; e

f) garantir aos médicos participantes do Projeto a inscrição em serviços 
de Telessaúde.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES

5.1. O Distrito Federal ou município que deixar de cumprir suas atribui-
ções, estabelecidas conforme as regras do Projeto e do presente Termo 
de Renovação da Adesão e Compromisso poderá ser descredenciado 
do Projeto Mais Médicos para o Brasil ou ter suas vagas suspensas, 
observados os seguintes termos:

a) O Distrito Federal ou município será notificado das irregularidades 
apuradas, sendo-lhe concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentar manifestação e justificativas, para análise pela Coordenação 
do Projeto;

b) Decorrido o prazo estabelecido na alínea anterior, com ou sem ma-
nifestação por parte do ente federativo a Coordenação do Projeto Mais 
Médicos para o Brasil decidirá quanto ao descredenciamento ou indicará 
a necessidade de adoção de providências pelo município, no prazo má-
ximo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período;

c) A Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil poderá esta-
belecer, inclusive previamente ao prazo de manifestação, penalidades 
de bloqueio de vagas e remanejamento de médicos, devidamente jus-
tificada;

d) Não sendo adotadas pelo ente federativo as providências determina-
das pelas Coordenação do Projeto no prazo fixado na alínea “b”, poderá 
ser excluído do Projeto ou serão descredenciadas as vagas objeto de 
questionamento;

e) Na hipótese de que trata a alínea “d”, o médico participante do Projeto 
poderá ser remanejado para outro ente federativo, a ser definido pela 
Coordenação, de acordo com as necessidades do Projeto; e

f) As impropriedades apuradas não eximem a Coordenação do Projeto 
de adotar outras providências que entender cabíveis, especialmente en-
viar comunicações e dar conhecimento dos fatos aos órgãos e entidades 
públicas competentes.

5.2. As notificações de que trata essa cláusula serão efetivadas por cor-
respondência eletrônica, dirigida ao endereço eletrônico cadastrado pelo 
gestor no Sistema de Gerenciamento de Programas quando do preen-
chimento do formulário de adesão.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1. O presente Termo de Renovação da Adesão e Compromisso terá 
vigência pelo prazo de 1 (um) ano de participação no Projeto Mais Mé-
dicos para o Brasil, do(s) médico(s) selecionados por meio do Edital/
SAPS/MS nº 5, de 11 de março de 2020,* alocados no ente federativo.

7. CLÁUSULA SETIMA - DA RESCISÃO

7.1. O presente Termo de Renovação da Adesão e Compromisso poderá 
ser rescindido, durante o prazo de vigência, por mútuo consentimento ou 
unilateralmente por qualquer um dos partícipes, mediante manifestação 
encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

8. CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

8.1. O presente Termo de Renovação da Adesão e Compromisso deverá 
ser publicado no Diário Oficial da União.

9. CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

9.1. As eventuais alterações do presente Termo de Renovação da ade-
são e Compromisso serão realizadas por meio de termo aditivo acorda-
do entre os partícipes.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventual controvérsia surgida durante a execução do presente 
Temo de Renovação da Adesão e Compromisso poderá ser dirimida ad-
ministrativamente entre os partícipes.

Brasília-DF,      de                    de 2020.

_________________________________________
CAROLINE MARTINS JOSÉ DOS SANTOS
Secretária de Atenção Primária à Saúde Substituta do Ministério da Saú-
de

____________________________________
MUNICÍPIO ou DISTRITO FEDERAL
Prefeito/Secretário Municipal de Saúde (se tiver poderes para)

Prefeitura Municipal de Americana, aos 21 de maio de 2020.

Publicado na mesma data na Secretaria de Administração e na Secreta-
ria de Negócios Jurídicos. 

OMAR NAJAR
PREFEITO MUNICIPAL

ALEX NIURI SILVEIRA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INTERINO
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