
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL APROVADO Nº 009/2017 
Em 08 de agosto de 2017 

 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
contribuir mensalmente com as Entidades 
Nacional, Estadual e Microrregional de 
representação oficial dos Municípios do 
Estado da Bahia e dá outras providências.” 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Canápolis 
aprovou e autoriza a Prefeita sancionar a seguinte lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contribuir 
mensalmente com as seguintes entidades de representação oficial nos 
Municípios do Estado da Bahia: CNM - Confederação Nacional dos 
Municípios; UPB - União dos Municípios da Bahia; e AMORVALE - 
Associação dos Municípios do Vale do São Francisco. 
 
Art. 2º - A contribuição visa assegurar a representação institucional do 
Município de Canápolis nas esferas administrativas do Estado da Bahia e da 
União, através das entidades relacionadas no artigo 1º, junto ao Governo 
Federal e os diversos Ministérios, Congresso Nacional e demais órgãos 
normativos, de execução e de controle, e para: 
 
I – Integrar colegiados de discussão junto aos diversos órgãos governamentais, 
defendendo os interesses dos Municípios;  
II – Participar de ações governamentais que visem ao desenvolvimento dos 
Municípios, à atualização e capacitação dos quadros de pessoal dos entes 
públicos municipais e à modernização a instrumentalização da gestão pública; 
III – Representar os Municípios em eventos oficiais regionais, estaduais e 
nacionais; 
IV – Desenvolver ações comuns com vistas ao aperfeiçoamento da gestão 
pública municipal. 
 
Art. 3º - Para custear o cumprimento das ações referidas no artigo anterior, o 
Município contribuirá financeiramente com estas entidades em valores mensais 
a serem estabelecidos nas Assembléias Gerais das mesmas. 
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Art. 4º - Ficam ratificados os atos de delegação e contribuição realizados para 
esta finalidade até a data de publicação da presente lei. 
 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
Câmara Municipal de Canápolis-BA, em 08 de agosto de 2017. 
 
 
 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL APROVADO Nº 010/2017 
Em 08 de agosto de 2017 

 
“Dispõe sobre o Sistema Único de 
Assistência Social do Município Canápolis 
e dá outras providências.” 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica do Município, com fundamento na Lei Federal nº 8.742/1993, Lei 
Orgânica da Assistência Social e Lei Federal nº 10.741/203, Estatuto do Idoso, 
faz saber que o Plenário desta Casa Legislativa aprovou e autoriza a Prefeita 
Municipal sancionar a seguinte lei: 
 

CAPÍTULO I  
DAS DEFINIÇÕES E DOS OBJETIVOS 

 

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

Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas. 

 

Art. 2º - A Política de Assistência Social do Município de Canápolis tem por objetivos:  

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

incidência de riscos, especialmente:  

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

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes;  

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho;  

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

vida comunitária; e  

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

das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos;  
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III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das 

provisões socioassistenciais; 

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

políticas e no controle de ações em todos os níveis;  

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

Social em cada esfera de governo; e  

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

programas e projetos, tendo como base o território.  

Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma 

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

contingências sociais. 

CAPÍTULO II  
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES  

 
Seção I  

DOS PRINCÍPIOS 
 
Art. 3º - A política pública de assistência social rege-se pelos seguintes princípios:  

I-universalidade: todos têm direito à proteção socioassistencial, prestada a quem dela 

necessitar, com respeito à dignidade e à autonomia do cidadão, sem discriminação de 

qualquer espécie ou comprovação vexatória da sua condição;  

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

contrapartida, observado o que dispõe o art. 35, da Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro 

de 2003 - Estatuto do Idoso;  

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

conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;  

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

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

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

territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal 

e social.  


