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CONSELHO MUNICTPAL DE AS§I§TENCIA SOCIAL* CMA,S
qUUUNGUE- BAHIÂ

RE§OLUçÃO N" 00ü DE 14IlE JT LHO DE 2022.

Dis@ §sbre a

Criação da Cornissão Especial de

Trahatho para esfudo, analisê e regularnentação da Lei
Municipal de Asslstência §ocial, atuâlizâçáô do Plano
Municipal de Assistência §ocial de Quijingue/Ba, e dá
ôLltrâ§ providencias.

O CON§ELHO UUNTCCIPAL DE A§§l§fÊfiCH SOCIAL - CilIAS, na 8a Reunião Ordináría
no uso da competênck que lhe confere atnavés da Lei
realizada na dia 14 de julho
Munícipal ne 029 de 28 de dezêrnbro de Í995, têm a rêspnsbilidade de convocar, dellberar

&zbn,

e apÍovar políticas do âmbito do §UAS e propor diretrizes para o aperteipmento da
garantia das a$es, benefÍcios, prryirrras do §istema Úniao de Âssistênck Social de
Quijingue/Bahia, e;

COI{§IDERANÍ}O, o Regimento lnterno do CMA§, artigo 4", inciso lll, dispÕe sohre
aprovação e criação de comissões e grupos de trabalho;
CO}|§IDERÂ!{DO, a Lei Federal n6 8.742, dc í993. Art.So; da definição do SUAS é
integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhas de assistência social e pelas
enüdades e organizações de assistência social:
COI{SII}ER*}IB§, qre o Consalho Municipal de Assistência Social (CMAS} é o ôrgÊo que
reúne representantes do giwêmo e da sociedâde civil para disantir, estabeleer nomÊs e
fiscalimr a prestaçâo de servips socioassistenciais estatais e não estatais m Município;
COHSIÍ)ERÂHSO, que a criqçáo dos conselhos rnunicipais de assistêncla social está
definida na Lei Orgânica da AssisGncia Soç*al - Lei no 8-742f1993;
COH§IBERAI{BO, que os mnselhos estÍio vinculdos ao órgÊo gestor da assisfiência social,
que deve pror,er infreestrufura garantindo rêürrsos materiai*, hurnanos e fnanceiros,
confurme estabelece o parágrafo único do arl 16 da LCIA§, com suas alteraçôes da Lei no
12.4351201'1.

COHSIDERAIdDO, as norrnativas e dlspo*itivos legaís regidos através da Lei Municipal no
029/95, o CMA§ é colegiado normatr'vo e delibsrativo, participativo na construçâo de plílies
da Assistência §ocial;
COi{S|BEfiAHDO o Decreto Municipal n" 219 de 01 de dezembro de 2021, ins,tiüri a
nornea$o dos mernbrosdo CMAS,
RESOLVE:

Art l" - Deliberar a criação

da Comissão Especial de Tnabalho para estudo, discussão,
sugestões e Regulamentação da Lei Munieipat de AssisÍência Social {SUA§}, junto aos
membros nomeados pela Gestão da §ecretaria Municipat de As*istência Social;

An

f

- O CMAS será repreentado junto a Comissão de C*etÊio da Secretaria Municipal
de Assistênda Sscial, tendo os seguintes mnselheiros:
1- Joana Cavalcante dos Reis - rêprcseniiante dos (as) usuários(as) do SUA§;
2-. Luzinete de Jesus Silva - representante das enüdades nâo govemamentais;
3- Severino Santana OlÍveina - representante do Poder Público - Sectstaria MunicipaÍ
ds Assistência §ocial.

Art. 30

- Fica Deliberado e Aprcvado pelo Cotegiado os respectivos rsprêsêntânbs

mencionados no

arl Zldessa rêsolução, para

Rua Felisberto José da

Slva,

X.3

-

análise, discuseões e sugesffies no quê

Cêntro

-

Qulrlngue

-

Bahia

-
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CONSELHO MUNICIPAL DE ÀSSISTENCIA SOCIAL
qUUU§GUE. BAHIA

- CMAS

a atuatizaçâo do Plano Munieipal de Assistência Social, em concardáncia corn as normas
legais do §UAS.
Art I[" - Es{a resolução êntrâ em vigor com dâtâ rcfoâtiva, publicads no Diário Oficialdo
Município.
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