
 

 

LEI Nº 157 de 04 de maio de 2012. 

 

“DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA 

LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

– CMAS E ORGANIZAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais faz saber que a Câmara de Vereadores APROVOU e eu 

SANCIONO a Lei seguinte: 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1º Nos termos da Lei Federal nº 8742/93, de 07 de dezembro de 1993, a 

Assistência Social, direito do cidadão e dever do estado, é Política de Seguridade Social 

não contributiva, que provê os direitos sociais mínimos e será realizada, no âmbito do 

Município através de ações conjuntas de iniciativa da Administração Pública Municipal 

e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas, observadas as 

disposições desta Lei. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS E DIRETRIZES 

Art. 2º A Assistência Social tem por Objetivos:  

I – Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  

II – O amparo às crianças e adolescentes carentes;  

III – Promoção da integração ao mercado de trabalho;  

IV – Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e à promoção de 

sua integração à vida Comunitária;  



PARÁGRAFO ÚNICO – A Assistência Social realiza-se de forma integrada às 

políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobreza, a garantia dos direitos sociais 

mínimos, ao provimento de condições para atender contingências sociais e a 

universalização dos direitos sociais. 

Art. 3º A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes:  

I – A descentralização político administrativa para os Estados e os Municípios, e 

Comando Único das ações em cada esfera de governo;  

II – Participação da população, por meio de organizações representativas, na formação 

das políticas e no controle das ações em todos os níveis;  

III – Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência 

Social em cada esfera de governo. 

Art. 4º Fica reestruturado o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, órgão 

colegiado do sistema descentralizado da Assistência Social de Lagoa Seca, com caráter 

deliberativo, normativo, de acompanhamento e consultivo, de composição paritária 

entre governo e sociedade civil, observado o disposto no art. 17, parágrafo IV da lei nº 

8742/93. 

PARÁGRAFO ÚNICO. O Conselho Municipal de Assistência Social de Lagoa Seca é 

vinculado à Secretaria Municipal responsável pela coordenação da Política Municipal 

de Assistência Social  

 

CAPÍTULO III 

 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

Art. 5º Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS: 

 

I – Definir as prioridades da Política de Assistência Social de Lagoa Seca;  

 

II – Aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar a Política Municipal de Assistência 

Social, elaborada em consonância com a Política Estadual de Assistência Social e a 

Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva do SUAS - Sistema Único de 

Assistência Social, e com as diretrizes estabelecidas pelas Conferências de Assistência 

Social, acompanhando a sua execução; 

 

III – Estabelecer as diretrizes a serem observadas na criação do Plano de Ação;  

 

IV – Definir critérios para celebração de convênios e contratos entre o Município e as 

entidades e organizações de Assistência Social;  

 

V – Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social, elaborado pelo Comando Único 

da Assistência Social do Município;  



 

VI – Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada 

no campo da Assistência Social do Município;  

 

VII – Acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de Assistência Social, públicos e 

privados, em âmbito municipal;  

 

VIII – Regulamentar a forma de concessão e o valor para o pagamento dos auxílios 

natalidade e funeral, e outros benefícios eventuais, conforme o disposto no parágrafo 

20, do art. 22 da Lei 8742/93;  

 

IX – Orientar e controlar a administração e o funcionamento do Fundo Municipal de 

Assistência Social – FMAS e aprovar o seu regimento;  

 

X – Aprovar os critérios para programação e execução financeira e orçamentária do 

Fundo Municipal e fiscalizar a movimentação dos recursos;  

 

XI – Apreciar e aprovar a proposta orçamentária para a Assistência Social do Município 

a serem encaminhadas pelo Comando Único da Assistência Social do Município;  

 

XII – Acompanhar e avaliar a gestão de recursos, bem como os ganhos sociais e o 

desempenho dos programas e projetos aprovados;  

 

XIII – Proceder a inscrição das entidades e organizações de Assistência Social para fins 

de funcionamento e registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, 

conforme regulamentação específica e diretrizes do mesmo;  

 

XIV – Convocar ordinariamente a cada dois anos ou extraordinariamente por maioria 

absoluta de seus membros a Conferência Municipal da Assistência Social, que terá 

atribuição de avaliar a situação da Assistência Social no Município e propor diretrizes 

para o aperfeiçoamento do sistema;  

XV – Elaborar e aprovar seu Regimento Interno;  

XVI – Divulgar no Diário Oficial do Município todas as suas decisões, os respectivos 

pareceres, bem como a aprovação das contas do FMAS;  

XVII – Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da Assistência 

Social. 

XVIII - Apreciar e aprovar critérios para a elaboração de contratos ou convênios entre o 

setor público e as entidades privadas, que prestam serviços de assistência social no 

âmbito municipal, bem como a celebração dos mesmos; 

 

XIX - Estabelecer diretrizes e critérios para o repasse de recursos do Fundo Municipal 

de Assistência Social – FMAS, às entidades e organizações de assistência social 

governamental e não governamentais; 

 



XX - Definir critérios de qualidade para o funcionamento de serviços de assistência 

social, públicos e privados no âmbito municipal; 

 

XXI - Examinar denúncias relativas à área de Assistência Social e encaminhá-las ao 

Ministério Público quando necessário; 

 

XXII - Divulgar no Município, todas as suas resoluções, bem como as contas do Fundo 

Municipal de Assistência Social aprovada. 
 

XXIII - Aprovar o Plano de Capacitação de recursos humanos para a área de assistência 

social, de acordo com as Normas Operacionais Básicas do SUAS (NOB-SUAS) e de 

Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS); 

 

XXIV - Acompanhar o alcance dos resultados dos pactos estabelecidos com a rede 

prestadora de serviços da Assistência Social, para a proteção social básica e a proteção 

social especial; 

 

XXV - Aprovar o Relatório Anual de Gestão; 

 

XXVI - Aprovar o pleito de habilitação do Município; 

 

XXVII - Aprovar a Declaração do gestor municipal comprovando a estrutura para 

recepção, identificação, encaminhamento, orientação e acompanhamento do beneficio 

de prestação continuada/ BPC. 

 

XXVIII - Emitir declaração comprovando o funcionamento da sistemática de 

monitoramento e avaliação de proteção social básica e proteção social especial; 
 
 

XXIX - Emitir declaração comprovando a existência de estrutura e de técnico de nível 

superior responsável pela Secretaria Executiva, do Conselho Municipal de Assistência 

Social; 
 

XXX - Analisar e emitir parecer conclusivo acerca da regularidade de aplicação dos 

recursos no âmbito da Assistência Social; 

XXXI - Aprovar o Plano de Ação e o Demonstrativo Sintético Físico-Financeiro anual 

do governo federal no sistema SUAS/WEB;  

XXXII - Aprovar os instrumentos de Informação e Monitoramento instituídos pelo 

governo estadual e federal;  

XXXIII - Propor ações que favoreçam a interface e superem a sobreposição de 

programas, projetos, benefícios e serviços; 

XXXIV - Divulgar e promover a defesa dos direitos sócios assistenciais;  

XXXV - Acionar o Ministério Público, como instância de defesa e garantia de suas 

prerrogativas legais; 



CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

SEÇÃO I DA COMPOSIÇÃO 

Art. 6º - O CMAS será constituído de dez (10) membros, da seguinte forma:  

I – Cinco (05) conselheiros indicados, com os respectivos suplentes, pelo Poder 

Executivo Municipal, relacionados às Políticas Sociais do Município;  

II – Cinco (05) conselheiros de representação não governamental da comunidade, 

eleitos, em fórum próprio com seus suplentes. Sendo assim distribuído: 

Um (01) representante dos usuários da política da assistência social; 

Três (03) representantes das entidades prestadoras de serviços com diferentes segmentos 

no atendimento e representações de movimentos sociais, sindicatos, movimentos 

religiosos e 

Um (01) representante de profissionais da área. 

§ 1º – Entende-se por representante de usuários aquela pessoa diretamente beneficiária 

por qualquer programa ou serviço vinculado a política da assistência social  

§ 2º – Entende-se por profissionais da área os representantes das entidades de categorias 

diretamente relacionadas com a Política de Assistência Social; 

§ 3º – Entende-se por entidades prestadoras de serviço àquelas que prestam atendimento 

aos usuários da Assistência Social através de programas, projetos, serviços e benefícios. 

Art.7º – Os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS exercerão 

mandato por dois anos, permitida uma única recondução por igual período;  

Art. 8º – O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS será presidido por um 

de seus integrantes, eleito entre seus membros para mandato de dois anos, permitida 

uma única recondução por igual período;  

Art. 9º – As funções dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social não 

serão remuneradas, sendo seu desempenho considerado como serviço público relevante 

e seu exercício prioritário, justificadas as ausências a quaisquer outros serviços quando 

determinadas pelo comparecimento às sessões do Conselho, reuniões de comissões ou 

participação em diligências. 

§ 1º Cada titular do CMAS terá um suplente, oriundo da mesma categoria 

representativa, devendo ser observada a paridade entre representantes governamentais e 

não governamentais. 

 

§ 2º Cada membro poderá representar somente um órgão ou entidade. 

 



§ 3º Somente será admitida a participação no CMAS de entidades juridicamente 

constituídas, e em regular funcionamento e sediadas no município. 

 

§ 4º Quando na sociedade civil houver uma única entidade habilitada de uma dada 

categoria, admitir-se-á, provisória e excepcionalmente, enquanto novas entidades 

surjam para que o CMAS preencha as vagas de titular suplência com representantes da 

mesma entidade. 

 

§ 5º O membro do Conselho que faltar, no mesmo mandato sem justo motivo a três (03) 

reuniões consecutivas ou a cinco (05) alternadas, perderá automaticamente o cargo. 

§ 6º - No caso de renúncia, impedimento ou ausência, o Conselheiro Titular do CMAS 

será substituído pelo suplente, automaticamente, podendo este exercer os mesmos 

direitos e deveres do Titular. 

§ 7º - As entidades ou organizações serão informadas das ausências não justificadas dos 

Conselheiros por elas indicados, a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta 

intercalada, mediante correspondência da Secretária Executiva do CMAS. 

Art. 10 - O Conselheiro perderá o mandato quando indicado por entidade que: 

I - estiver funcionando de forma irregular; 

II - deixar de exercer suas atividades no Município de Lagoa Seca; 

III - sofrer penalidade administrativa por fato grave; 

IV - desviar ou utilizar indevidamente recursos financeiros recebidos de órgãos 

governamentais ou não governamentais; 

V - deixar de prestar serviços na área de assistência social, desviando-se de sua 

finalidade principal. 

§ 1º - A perda de mandato será deliberada por voto da maioria dos Conselheiros 

Titulares, em procedimento iniciado mediante provocação dos integrantes do CMAS, 

garantindo-se ampla defesa à entidade interessada. 

§ 2º - A entidade que der causa à cassação do mandato do Conselheiro por ela indicado 

não poderá indicar novo membro para o CMAS 

Art. 11 - Somente será admitida a participação no CMAS de entidades juridicamente 

constituídas sem fins lucrativos e em regular funcionamento, considerando os seguintes 

critérios:  



I – Organizações de usuários as que, no âmbito municipal, congregam, representam e 

defendem os interesses dos segmentos previstos na Lei Orgânica de Assistência Social – 

LOAS, como a criança, o adolescente, o idoso, a família e a pessoa com deficiência;  

II – Entidades prestadoras de serviços e organizações de assistência social de âmbito 

municipal, as que prestam, sem fins lucrativos, atendimento assistencial específico ou 

assessoramento aos beneficiários abrangidos por lei e órgão de capacitação profissional, 

as universidades que promovem a formação de trabalhadores na área de Assistência 

Social;  

III – Trabalhadores do setor, as entidades que representam as categorias profissionais, 

de âmbito municipal, com área de situação específica no campo da assistência social ou 

defesa dos direitos da cidadania. 

Art. 12 - Serão asseguradas aos Conselheiros do CMAS, quando em representação do 

órgão colegiado fora do Município o custeio para transporte, alimentação e estadia, pelo 

Município, das respectivas despesas, quando ocorrerem. 

 

Art. 13 - O Poder Executivo Municipal dará suporte administrativo e técnico ao CMAS. 

Art. 14 - A atividade dos membros do CMAS reger-se-á pelas disposições seguintes: 

I. Cada membro titular do CMAS terá direito a um único voto na sessão plenária; 

II. As decisões do CMAS serão consubstanciadas em Resoluções; 

III. O CMAS buscará aplicar o princípio da alternância de comando, possibilitando que 

a presidência do Conselho se reveze entre o poder público e a sociedade civil: cada 

representação cumprirá a metade do tempo previsto para o período total de mandato do 

conselho. 
 

Art. 15- O CMAS reunir-se-á por convocação de seu Presidente, ordinariamente, na 

segunda semana de cada mês, e, extraordinariamente, a qualquer tempo, para deliberar 

sobre questões urgentes.  

Art. 16- Na primeira reunião de cada gestão, o CMAS elegerá, dentre seus membros, a 

Diretoria, composta de Presidente e Vice-Presidente que tomará posse na mesma 

reunião.  

 

SEÇÃO II 

 

DA ESTRUTURA 

 

Art. 17 - São órgãos do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS:  

I – Assembleia Geral;  



II – Mesa Diretora;  

III – Comissões;  

IV – Secretaria Executiva;  

§1º – A Assembleia Geral é órgão deliberativo e soberano do Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS. 

§2º – A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, eleita 

pela maioria absoluta dos votos da assembleia geral para mandato de dois (02) anos 

permitida uma recondução, é composta pelos seguintes cargos:  

I – Presidente, a quem cabe à representação do CMAS; 

II – Vice-Presidente. 

§3º – As Comissões poderão ser integradas por entidades ou pessoas de notório saber, 

homologadas pelo CMAS, sem direito a voto.  

§4º – À Secretaria Executiva, órgão de apoio técnico administrativo do CMAS, 

composto no mínimo por um técnico e um assistente administrativo de diversos órgãos, 

especialmente convocados para o assessoramento permanente ou temporário do CMAS, 

compete:  

I – Manter cadastro atualizado das entidades e organizações de assistência social do 

município,  

II – Preparar e coordenar eventos promovidos pelo CMAS, relacionados à capacitação e 

atualização de recursos humanos envolvidos na prestação de serviços de assistência 

social;  

III – Fornecer elementos técnico-políticos para a análise do Plano Municipal de 

Assistência Social e da proposta orçamentária;  

IV – Sugerir o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento e controle da 

execução da política de assistência social. 

V – elaborar o diagnóstico e propor o plano de assistência social do Município;  

VI – propor ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS a política municipal 

de assistência social, suas normas gerais, bem como os critérios de prioridades e de 

elegibilidades, além de padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, 

programas e projetos;   

VII – encaminhar para a apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS, os relatórios trimestrais e anuais de atividade e de realização financeira dos 

recursos destinados à assistência social;  

VIII – prestar assessoramento técnico às entidades e organizações de assistência social;  



IX – articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência 

social, bem como os demais responsáveis pelas políticas sociais, econômicas e setoriais, 

visando à elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas;  

X – expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Municipal de Assistência 

Social – FMAS, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS;  

XI – elaborar e submeter à deliberação do CMAS os programas anuais e plurianuais de 

aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;  

XII – envidar esforços para a garantia de apoio técnico ao Conselho Municipal de 

Assistência Social, bem como a órgãos municipais e entidades não governamentais, no 

sentido de tornar efetivos os princípios, as diretrizes e os direitos estabelecidos na Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS;  

XIII – cria banco de dados na área da assistência social; 

§5º A Secretaria Executiva subsidiará o plenário com assessoria técnica e poderá 

requisitar consultoria e assessoramento de instituições, órgãos e entidades ligados à área 

da assistência social, para dar suporte e/ou prestar apoio logístico ao Conselho. 

 

Art. 18 - Para o atendimento imediato das despesas de manutenção e instalação do 

CMAS, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a movimentar créditos dentro do 

orçamento, no presente exercício, da Secretaria Municipal de Ação Social. 

Art. 19 - Para melhor desempenho de suas funções o CMAS poderá recorrer a pessoas e 

entidades, mediante os seguintes critérios: 

 

I. Consideram-se colaboradores do CMAS as instituições formadoras de recursos 

humanos para a Assistência Social e as entidades representativas de profissionais e 

usuários dos serviços de Assistência Social sem embargo de sua condição de membro; 

II. Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para 

assessorar o CMAS em assuntos específicos. 

 

Art. 20 - Todas as sessões do CMAS serão públicas e precedidas de ampla divulgação. 

 

SEÇÃO 03 

DA INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

Art. 21 - O controle e a participação social do Programa Bolsa Família serão realizados, 

em âmbito local pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

Art. 22 - O CMAS enquanto Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família 

Municipal tem como objetivos: 



 

I – Exercer o acompanhamento da gestão local do Programa Bolsa Família – PBF; 

 

II – Estimular e zelar pela participação social no âmbito do Programa Bolsa Família 

(PBF); 

 

III – Fiscalizar e avaliar a execução local do Programa Bolsa Família – PBF. 

 

§ 1° - A fim de realizar seus objetivos, caberá ao CMAS enquanto ICS do PBF, sem 

detrimento de outras atribuições, as seguintes atividades: 

 

I – No que se refere ao Cadastro Único: 

 

a) Contribuir para a construção e manutenção de um cadastro qualificado, que reflita a 

realidade socioeconômica do município, e assegure a fidedignidade dos dados e a 

equidade no acesso aos benefícios das políticas públicas voltadas para as pessoas com 

menor renda; 

b) Identificar os potenciais beneficiários do PBF, sobretudo as populações tradicionais e 

em situações específicas de vulnerabilidade e aquelas que se encontram em situação de 

extrema pobreza, assim como propor ao poder público municipal seu cadastramento; 

c) Conhecer os dados cadastrais dos beneficiários do Programa Bolsa Família, 

periodicamente atualizados, sem prejuízo das implicações ético-legais relativas ao uso 

da informação; 

d) Zelar pelo sigilo das informações pessoais contidas no Cadastro Único. 

 

II - No que se refere à Gestão dos Benefícios: 

 

a) Avaliar, periodicamente, a relação de beneficiários do Programa Bolsa Família; 

b) Solicitar, mediante justificativa, ao gestor municipal, procedimento de investigação e 

análise referentes às famílias dos beneficiários que não atendam aos critérios de 

elegibilidade do Programa; 

c) Acompanhar os atos de gestão de benefícios do Programa Bolsa Família e dos 

programas remanescentes realizados pelo gestor municipal. 

 

III - No que se refere ao Acompanhamento das Condicionalidades: 

 

a) Acompanhar a oferta por parte dos governos locais dos serviços públicos necessários 

para o cumprimento das condicionalidades pelas famílias beneficiárias; 

b) Articular-se com os conselhos setoriais existentes no município para a garantia da 

oferta dos serviços para o cumprimento das condicionalidades; 

c) Conhecer a lista dos beneficiários que não cumpriram as condicionalidades, 

periodicamente atualizada, sem prejuízo das implicações ético-legais relativas ao uso da 

informação; 

d) Acompanhar e analisar o resultado e as repercussões do acompanhamento do 

cumprimento de condicionalidades no município; e 

e) Contribuir para o aperfeiçoamento da rede de proteção social, estimulando o Poder 

Público a acompanhar as famílias com dificuldades no cumprimento das 

condicionalidades. 
 

 



IV - No que se refere aos Programas Complementares: 

 

a) Acompanhar e estimular a integração e a oferta de políticas públicas que favoreçam a 

emancipação das famílias beneficiárias do PBF, em especial das famílias em situação de 

descumprimento das condicionalidades, e que sejam articuladas entre os conselhos 

setoriais existentes no município, os entes federados e a sociedade civil. 
 

V – No que se refere à Fiscalização, Monitoramento e Avaliação do Programa 

Bolsa Família: 

 

a) Acompanhar, avaliar e subsidiar a fiscalização e o monitoramento da gestão do 

Programa e dos seguintes processos: 

 

1. De cadastramento; 

2. De seleção dos beneficiários; 

3. De concessão e manutenção dos benefícios; 

4. Da oferta de serviços necessários para o cumprimento das condicionalidades pelas 

famílias beneficiárias do Programa; 

5. De cumprimento das condicionalidades pelas famílias beneficiárias; 

6. De articulação de ações complementares para os beneficiários do Programa. 

 

b) Exercer o controle social articulado com os fluxos, procedimentos, instrumentos e 

metodologias de fiscalização dos órgãos de controle estatais; 

c) Comunicar às instituições integrantes da Rede Pública de Fiscalização do Programa 

Bolsa Família (Ministérios Público Estadual e Federal, Controladoria Geral da União e 

Tribunal de Contas da União) e à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a existência de eventual 

irregularidade no que se refere à gestão e execução local do Programa Bolsa Família;  

d) Contribuir para a realização de avaliações e diagnósticos que permitam aferir a 

eficácia, efetividade e eficiência do Programa Bolsa Família. 
 

VI – No que se refere à participação social: 

 

a) Estimular a participação comunitária no acompanhamento da execução do PBF, em 

seu respectivo âmbito administrativo; e 

b) Contribuir para a formulação e disseminação de estratégias de informação à 

sociedade sobre o Programa. 

 

VII – No que se refere à Capacitação: 

 

a) Identificar as necessidades de capacitação de seus membros; 

b) Auxiliar os Governos Federal, Estadual e Municipal no desenvolvimento de 

processos de capacitação dos conselheiros das Instâncias de Controle Social e dos 

gestores municipais do PBF. 
 

§ 2° - A modificação das competências impostas à ICS Municipal, mesmo quando 

decorrente de deliberação da própria ICS, estará condicionada às prescrições das normas 

que disciplinam o Programa Bolsa Família e o Cadastro Único. 

 

 



DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 23 - Da sua instalação à aprovação de seu Regimento Interno, o CMAS, terá suas 

reuniões presididas pelo representante eleito entre seus membros. 

Art. 24 – A eleição para a escolha dos representantes das entidades não governamentais 

ocorrerá excepcionalmente no mês de maio, observado o que preconiza o Art. 6º da 

presente Lei. 

Art. 25 – Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 26 – A presente Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

 

Lagoa Seca, 04 de maio de 2012. 

 

 

Edvardo Herculano de Lima 

Prefeito Constitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


