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Estado de Pernambuco
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE D0 l-Eiiir:

EMENTA: Cria a Secretaria
Municipal de Ação So cial
e Àdota Outras Providências.

O Prefeito doMunioipio de Verteflte do Lério, lhz s::r',: .:'',,

Cârnara Murrioipal q)Íovou e ele sanoiona e promulga a seguirte ,c..

Art. io - Fica Criada a Seoretaria Mr:nioipal de Açãc , -

3 Att. ? - Compete a Seoretaria de Ação sooral I1a '-:i.r.:

de Orgâo de Comando Úrrico das agões de Assistência S',: ,

prejürc de outras atribuições que the são por Lei csrferidas:

I - ooordenar e exegrÍaÍ as ações no oamPo çls ,.'' ';e' ,'11'

Sooial, em artioulação com o çonseiho Mirnicipal de Açâr: Sr',;i:.:i .

Municipal de Agão Social submetendo - o à apreciaçõ'o cic. :,:'

lvÍr:rrioipal de Ação Sooial;

Itr - propor ao oonselho Mr:rrioipal de Ação Soçiai sir, , ;

gerais, bem como os criterios de pr,opriedades e elegibilidade ia,; '

sooiais, alern de padrões de qualidade na prestação ds §ç';i.;iiçlç;; 'i , ' 
-

scrvlços;

IV - elaborar a p,roposta c,rçamentaria cle Assistênc ja. '',,''
conjunto com as demais áreas govemamentais, s çnoafi Í:híi -

Cmselho Mr.rrioipal de Agão Sooial;

V - propor ao Consolho Munioipal de ação Sooial ,

paÍa a transferênoia de req.rrso para as entidades assistençiaisl

ffit



Sooial relaórios kimestrais e anuais de atividades e de raiização 1::

de recrxros;

VII - formular polítioa para a qualifioação de reci.li'sc)r. :r

no oampo de Assistênaia Sooial;

VItr - apo,âx, téonica o finanoeiramente, os ser',,':

programas e os projetos de En&errtamento de pbreza em âmbitc. I :

D( - manter út;e,liz:dro o oadastro de entidadçs e or', '. 
'

de Assistênoia Sooial, existentes no Mirnioipio;

X - expedir os dos normativos neoessáÍios à sestã.:
Munioipal de Ação Social, de aoordo oom as diretrizes cstabel,:' .

Conseiho Mrmioipal de Ação Sooial;

)( - elaborar e submeter ao Conselho iv{unicipr . ..

social os programas arruais e plurianuais de aplioação dos rer,,,i'r
Ftrndo Murrioipal de Ação Sooial;

){I - prestar apoio tecnioo, quando solicitada.
orgãos mtrnicipais e entidades não - govemamentais;

AÍt. 3o - A Seorrtaria oriada por força desta Lei tem ,, ,i

estrúura:
I - Gabinete do Seoretário;
II - Assossoria Téonioa;
III - assessoria Administrativa.

Art. 40 - O Pessoal permanente da Seq'etariâ orl o: 'r,i

reorúado dEntre os seryidores murricipais, de aoordo oom as neu{rs
para atuarern intogralmsnte orn prol do dosEnvolvimsnto sc,oial:

Àrt. 50 - O Chefe do poder Exectúivo fixará irr.i,
Portarias a lotagão rn:mérioa do posroal pca-na.crrto da nova soç:.,i:. -



Art. e - Fioam oriados e inoorporados ao er-radro de ,.: ! j,

Permanente desta Mi:nioipalidade:
a) 01 (um) oaÍgo de SecreLirio Municipal de Ação soci: r

b) 02 (doi§) oargos oomissionados de assessores, sendo:

01 (um)
01 (um)

( CC-2) e

(cc-2).

Art. P - Os paÍa exeoução da i'i'cs ,'i.:
Lei, oorrerão à conta de

AÍL 8P - Esta Lei €ÍÍrará ern vigor em 0i de janeiro i1e I -[,
AÍt. P - Revogam - se as disposigões em corrtrário.

Vertente do LeriolP$ 0B de Dezembro de 1'97 .
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