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DECRETO Nº26-GP                        20/09/2017. 

 

DISPÕE SOBRE: HOMOLOGA RESOLUÇÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA 

SOCIAL RATIFICANDO OS TERMOS DA LEI 

MUNIICPAL Nº113/2013, QUE TRATA DAS 

DOAÇÕES A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA/PB. 

   

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 

Orgânica municipal, Constituições Federal, Estadual e demais 

normativos legais de regência: 

 

CONSIDERANDO, que a Administração Pública, em toda a sua 

atividade, está sujeita aos mandamentos da lei, deles não se 

podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade 

de seu autor, cuja ação estatal sem o correspondente amparo 

legal, ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei, é injurídica 

e expõe-se à anulação, pois, a eficácia de toda atividade 

administrativa está condicionada ao atendimento da lei, já que 

na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal, 

e só é permitido fazer o que a lei autoriza; 

 

CONSIDERANDO, que na condição de Chefe do Poder Executivo 

Municipal, por desiderato constitucional e competência legal, 

estar sujeito aos comandos dos organismos fiscalizadores de 

controle interno e externo, caso não haja em defesa dos 

interesses coletivos, sociais e assistenciais, como um todo; 

 

 CONSIDERANDO, a legitimidade conferida ao Conselho 

Municipal de Assistência Social-CMAS pela Lei Orgânica de 

Assistência Social-LOAS e demais normativos legais de regência 

para deliberar sobre os assuntos de sua competência. 

  

 DECRETA: 

 

Art. 1º - HOMOLOGAR, em todos os seus termos, a RESOLUÇÃO 

Nº 002, de 30/08/2017, do Conselho Municipal de Assistência 

Social-CMAS desta municipalidade, que ratificou a Lei Municipal 

nº 0113, de 01/07/2013, regulamentando e definindo os critérios 

para concessão de benefícios eventuais de Assistência Social a 

pessoas em situação de vulnerabilidade social no âmbito deste 

Município.    

 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.  
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  Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 PUBLIQUE-SE, 

 REGISTRE-SE; 

 DÊ-SE CIÊNCIA AOS INTERESSADOS. 

 

Gabinete do Prefeito do Município de Pedra Lavrada-PB, em 20 de 

setembro de 2017. 

 

    
Jarbas de Melo Azevedo 

Prefeito 

 

 

 


