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DECRETO CONJUNTO N'34/2O?[IGAB'IPMMTO DE 10 DE AGOSTO DE 2O2I'
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A
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DÀ

X

CONTERÊNCIÀ MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL NO MUNICIPIO DE MONSANHOR
TABOSA/CEO E »Á OUTN'q'S PROYIDÊ'NCTAS'

O Prefeito Municipal de Monsenhor Tabosa/CE Francisco Salomão de Araújo §ousa, no uso de suas
aÍibuições legais que thÊs são conferidas pelo artigo 64, Inciso II, da Lei Orgânica do município, em
conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CON§IDERANDO que o processo de Conferências de Assistência Social são espaços amplos

e

demoçrátieos de üscussão e articulação coletivas em torno de propostas e estratégias de organização,
cuja principal çaracterística é reunir governo e sociedade civil organizada para debater e decidir as
prioridades na Política de Assistência Social para CIs próximos anos;

CONSIDERANDO o objetivo da Conferência Municipal de Àssistência Social, que é avaliar a
situaçâo da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único da
Assistência Social, conforme previsto na Lei Municipal de criação do CMAS no 006, de 1212016.
CON§IDERÀNDO a Convocação da 12' Conferência Nacional de Assistência Social, pelo Conselho
Nacional de Assistência Social * CNAS que será nos dias 7 a l0 de dezembro de 2021, eom o tema
"Ássistênciu Social: DiretÍo do povo e üever do Estado, comftnanciamento prÍblico, paru enfrentar
as desigualdades e garantir proteção social".
RESOLYE:

Àrt. lo - Convocar

a X Conferência Municipal de Assistência Social com o fim de waliw a situação
atual da Assistência.Social e propor novas diretrizes para o seu aperfeiçoameuto, em especial os
avanços do Sistema Único de Assistência Social * SUAS, reafirmando o debate do tema nacional.

Art.

2o -

A X Conferência Municipal de Assistência Social realizar-se-á no dia 25 de agosto de 2021,

no formato remoto-

Art. 3o - A X Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema 'ãssistência Social:
Dtreita úo povo e Dever do Esiado, com financiamento pitblieo, para enfrentar as desigualdades e
garuntir pruteção soeial't, Abordando os seguintes eixos:
EIXO 1: A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma pera a gestão
dos direitos Socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades.

Praça 7 de Setembro, 1-5 - Centr"o - Monsenhar Tabos*/Ç[ - C[F: S3,780-CIü0
[-rnail: gahirr*tedr:prefeito.pmnT t@grnail.cam Tel: iSS] 3696-l-L17 - www.mflnsenhortabosa.ce"gov.b

(

Prefeitura Municipal de

MON§§NHGRTÀ§O§Â

,t Fazendo rnais pela terra de todos nós

ffi#

roru{@q

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE

unicefffi

asstg?ÊilclÂ soclal.
DE MOI{SENHÚRTA8O§A

DECRETO CONJUNTO N" 34/2021/GABíPMMTO DE IO DE AGOSTO DE 2O2I'
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CONFERÊNCIÀ MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL NO MUNICIPIO DE MONSANHOR
TABOSA/CE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Monseúor Tabosa/CE Francisco SalomÍio de Araújo Sousa, no uso de suas
atribuições legais que thes são conferidas pelo artigo 64, Inciso II, da Lei Orgânica do município, em
conjunto com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

CON§IDERÀNDO que o processó de Conferências de Assistência Social são espaços amplos

e

democráticos de discussão e articulação coletivas em torno de propostas e estratégias de organização,
cuja principal característica é reunir govemo e sociedade çivil organizada para debater e decidir as
prioridades na Política de Assistência §ocial para os próximos anos;

CONSIDERANDO o objetivo da Conferência Municipal de Assistência Social, que é avaliar a
situação da assistência social e propor diretrizes paru o aperfeiçoamento do Sistema Único da
Assistência Social, confarme previsto na Lei Municipai de criação do CMAS no 006, de 1212016.
CONSIIIERANDO a Convocação da 12' Conferência Nacional de Assistência Social, pelo Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS que será nos dias 7 a l0 de dezembro de 2021, com o tema
"Assistêftciu Sociul: Direíto do povo e Dever do Estado, comftnanciamento prúblico, para enfrentar
as desiguuldades e garanÍir proleção soctcl".
RESOLYE:

Art.

- Convocar a X Conferência Municipal de Assistência Social com o fim de avaliar a situação
atual da Assistência.Social e propor novas diretrizes para o seu aperfeiçoamento, em especial os
avanços do SistemaÚnico de Assistência §oçial* SUÁ.S, reafirmando o debate do temanacional.
1o

Art. 2" - A X Conferência Municipal

de Assistênoia Social realizar-se*á no dia 25 de agosto de 2021,

no formato remoto.

Conferência Municipal de Assistência Social terá como tema ttAssistência Social:
Direito do povo e Dever do Estado, com tinanciamento prúblico, para enfrentar us desigualdades e
garanÍir pruteção social". Abordando os seguintes eixos:

Art. 3' - A X

EIXO

1":

A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma pera a gestâo

dos direitos Socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades-
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EIXO 2:

Financiamerúo e orçamento como instrumento para uma gestâo de compromissos e
corresponsabilidades dos entes fçderativos pa.ra a garantia dos direitos Socioassistenciais.

EIXO 3: Controle Social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação

dos

usuários.

EIXO 4: Gestão e âcesso as seguranças Socioassistençiais e a articulaçâo entre serviços, beneficios e
transferências de rsnda como garantias de direitos Socioassistenciais e proteção social.
trIXO 5: Atuação do SUAS em Situações

Art.

de Calamidade Pública e Emergências.

4o - As despesas decorrentes da realização da

X Conferência Municipal,

será de responsabilidade

da Secretâria Municipal de Assistência Social.

5o - A X Conferência Municipal de Assistência Soçial será organizada pela Comissão da
Conferênci4 instituída através de Resolução pelo CMAS.

Art.

Art. 6" - Este Decreto entra em vigor

na data de sua publicaçâo.

Prefeitura Municipal de Nlonsenhor TahosalCEr l0 de agosto ele202l.

REGISTRE.SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
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Paulo Igor Matias de Moura
PRESIDENTE DO CONSELHO MTINICTPAL DE
ÁSSISTÊNCIA SOCIAL
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