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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

RESOLUçÃO No O2t2O21 í9 DE JULHO DE 2021.

Dispôe sobre a convocação e dá oukas providênsias
sobre a VIII Conferência de Assistência Social do
município de Duas Estradas/PB.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, considerando as ResoÍüções
CNAS No 30 de '12 de março de 2021 que dispõe sobre normas gerais da 124 Conferência
Nacional de AssÍstência Socíal e dá outras providências; i:

Considerando que as Conferências de Assistência Social são instâncias deliberdivas,
com a atríbuição de avaliar a Política de Assistência Social e deÍinir diretrizes para o
aprimoramento do SUAS, oconendo no âmbito dos Municípios, dos Estados, do Distrito
Federal e da União;

Coneiderando que os Conselhos devem observar em sua Lei de criação á--§ua
competência e aúonomia, principalmente no que tange à convocação da Conferência em
seu âmbito; ã'

Considerando o Decreto Estadual no 40.122 de 13 de março de 2020, atualizado
posteriormente por outros decretos que atualizam o êstado de emergência na Paraíba por
conta da pandemia do coronavírus, vide o Decreto no 41 .209 de 28 de abril de 202,X, se
deve observar as orientações dos protocolos de Saúde do Estado da Paraíba, neste
sentido deverão optar por qual formato acontecerá: online ou presencial, garantindo assim
a realÍzaçáo das Conferências de Assistência Social nos Municípios e no Estado;

Gonsiderando o Decreto Municipal No 55 de 16 de Julho de 2021, que convoca d'Vlll"
Conferência Municipal de AssisÉncia Social

RESOLVE: r1

AÉ ío - Convocar a Vlll Gonferência Municipal de Assistência Social, com obierlivo de
garantir espaço de debates e construção nas 3 esferas do governo, onde usuárias(os),
trabalhadoras(es), entidades, gestoras(es) ê outros segmentos estejam unidos buscando



estratégias para o apdmoramento da Política Pública com direito garantido
constitucionalmente com financiamento público.

Àrt. ? - A constÍtuição de uma Comissâo Organizadora, para organízaçâo da Vllla
Gonferência Municipal de Assistência social, a ser constituída de forma paritária,
coordenada pelas Presidente do CMAS a Sênhora Cibete dos Santos Vieira e
conselheiras(os) que fazem parte do órgão.

Art, 3o - A Vllla Conferência Municipal de Assistência Social terá como temâ:*Assistência Socrbl; direito do povo e dever do Estado, com ftnanciamento público
para enfrentar as desigualdad* e garantir a proteção social".

Art. 40 - A VIÍÍa Conferêncía Municípal de Assístência SociaÍ, realízar-se-á no (s) dia (s) 17
de agosto de 2021 de forma presencial no auditório do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS).

Art.so - A Conferência MunicÍpal deverá ser realiaada em conformidade com a.Resolução
no 30 do CNAS de 12 de março de2021.

§ío - O Conselho Municipal de Assistência Social deverá registrar, até o ãia tS
setembro de 2021, em formulário on-line a ser dlsponibilizado pelo CEAS/PB,
informações referentes a realização da Gonferência Municipal.

Parágrafo Único - Constará no referido formuláúo campos especíÍicos para validação da
realizaçâo 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 crítéÍio do porte do município, obedecendo ainda,
à paridade, a saber:
I - Município Porte I e ll: 02 delegadas(os), priorizando a participaçáo mínima de 0í
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.

Parágrafo Único - Apoiará a organização da Vllla Conferência Municipal de Assisência
Social a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Art.8o - As despesas deeorrentes da aplicaçáo deste Decreto @rrerão por contá de
dotaçáo 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 2021.

CIBELE DOS SANTOS VIEIRA
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNC|A SOCIAL
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