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SUMULA: ALTERA A ALÍNEA "E" DO INCISO "V" DO
ARTIGO 7°, SEÇÃO QUINTA DO CAPÍTULO V E
ART. 22 DA LEI 01/1989, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, Aprovou, e Eu, Prefeita Municipal, Sanciono a
Seguinte:

LEI

- !

Art. 3° - Altera o Artigo 22 da Lei 001/1989 de 11 de janeiro de 1989, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
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Art. 1°-

Art. 2° -

Altera a Alínea "e" do Inciso "v" do Artigo 7 da Lei 001/1989 de 11 de janeiro de 1989, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art 7° - .
v- .

e) Secretaria Municipal de Assistência Social.

Altera o Título da Seção Quinta do Capítulo V da Lei 001/1989 de 11 de janeiro de 1989, que passa
a vigorar com a seguinte redação:

SEÇÃO QUINTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art 22 - A Secretaria Municipal de Assistência Social executa a Política de 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 iniciativa
pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicasu (LOAS),
que se conduz pelos seguintes objetivos:
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I - Prover serviços de amparo e proteção à infância e adolescência, idosos, à pessoa com
necessidades especiais, à famílias, grupos e indivíduos em situação de risco e, ou,
vulnerabilidade social;

II - prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e ou
especial para famílias, indivíduos e grupos que se encontram em situações de
vulnerabilidade e riscos, assegurando a centralidade na família, a convivência familiar e
comunitiJria;

III - contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o
acesso aos bens e serviços sócio-assistenciais básicos e especiais em áreas urbana e
rural;

Art. 4.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Aos Dezessete Dias do Mês de Novembro do Ano de Dois Mil e Dez
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