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ESTADo DA PARAíBA
PREFEITURA UUNICIPAL DE DUAS ÉSTRADAS

RESOLUçÃO No O2t2O2't 19 DE JULHO DE 2021.

Oispôe sobre a convocação s dá oulÍas pÍovidências
sobrê e Vlll Conferência de Assistêncie Sociel do
município de Duas EstradasrPB.

O Consêlho ,tlurrícrpal de Assbtênciâ Soc,al - CMAS, considerando âs Resolüçoeá
CNAS No 30 de 12 de março de 2021 que dispóe sobre normas gerars da 12á Conferência
NacionaÍ de AssisÍênciâ Social e dá outras providêncías;

ConsideÍando que as ConÍerências de Assistência Social são instáncras delibeÍativas,
com a atribuição de avaliar a Políticâ de Assistência Soclai e definir dirêtÍizes para o
aprimo{amento do SUAS, ocorrendo no âmbito dos Municípios, dos Estados, do Distrilo-
Federal e da União:

ConSidêrândo que os Conselhos devem observar em sua Lei de criação a sua
competência e autonomia, principalmente no que tange à convocaÉo da ConfêÍênciâ em
seu àmbito.

Considerando o Decreto Estadual no 40.122 de 13 de março de 2o2o, atualizado
posteriormente poÍ outíos decretos que atualizam o estado de emeÍgência na Paraíba por
conla da pandernia do coronavirus, vide o Decreto no 41 2og de 28 de abÍ,t de 2021. §e
deve observar as orientaçÕes dos pÍolocolos de Saúde do Estado da Paraiba, neste
sentido deverão optaÍ poÍ qual formalo acontec€rá: online o\J presencial, garanündo ãssim
a realizaçáo das Conferências de Assistência Social nos Municípíos e no Estado,

Considêrando o Decreto Municipal No 55 de 16 de Julho de 2021, que convoca a VIllã
Conferência Municipal de Assistência Social

RESOLVE:

Art. ío - ConvocaÍ a Vlll Confêrência Municipal de Assistência Social. com obietivo de
garântir espaço de debates e construÉo nas 3 êsferas do govetno, onde usuárias(os).
trabalhadoras(ês), enlidades, gestoras(es) e outros segrnentos esteiam unidos buscândo
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estratégias para o aprimoramênto da Política Pública com direito garantido
constitucionalmente com Íinanciamento público.

Á.rl. f - A constituição de uma Comissão Organizadora, para organização da VlíF
Conferêncía Municipal de Assistência Social, a ser constituída de forma paritária,
coordenada pelas Presidente do CMAS a Senhora Cibele dos Santos Vieira e
conselheiras(os) que fazem parte do órgão.

Art. 30 - A VIF Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema:
'?ssisúéncia Socrbl; direito do povo e dever do Estado, com financiamento pítblico
para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social'.

ArÍ. 40 - A VllÍa Conferêncía Munícipal de AssistêncÍa Social, realízar-se-á no (s) día (s) 17
de agosto de 2021 de forma presencial no auditório do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)"

Art.So -A Conferência Municipal deverá ser realizada em conformídade com a. Resolução
no 30 do CNAS de 12 de março de2O21.

§ío - O Conselho Municipal de Assistência Social deverá registrar, até o ãia t5
selembro de 2021, em formulário onJine a ser disponibilizado pelo CEASIPB,
informações referentes a realização da Conferência Municipal.

Parágrafo Único - Constará no referido formulário campos especiÍicos para vatidação da
realizaqá,o da conferência, das propostas e dos delegados eleitos"

Art.6o - A escolha das(os) delegadas(os) na Conferência Municipal para participação na
Vlll Conferência Estadual obedecerá ao critério do porte do município, obedecendo ainda,
à paridade, a saber:
I - Município Porte I e ll: 02 delegadas(os), priorizando a participação mínima de 0'l
usuária(o);

§ío - Para cada representante eleita(o) deverá ser escolhida(o) a(o) sua(seu)
respectiva(o) suplente, preferencialmente do mesmo segmento para o caso de
necessidade de substituição.

PaÉgrafo Único - Apoiará a organização da Vllla Conferência Municipal de Assistência
Social a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art.8o - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por contâ de
dotaçâo própria do orçamento do órgão gestor municipal de assistência social.

Art.8o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Duas Estradas/PB, 16 de Julho de 2Q21 .
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PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DAASSISTÊNCIA SOCIAL
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