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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTES CLAROS  – CMAS
SECRETARIA EXECUTIVA

Praça Raul Soares, s/n - Centro
Montes Claros – MG – CEP.: 39.400.070

Telefone (038) 3229.3533 – Fax (038) 3229.3110
E-mail: cmasmoc@yahoo.com.br

RESOLUÇÃO Nº 005/2015/CMAS

Dispõe sobre aprovação de entidades, recomposição
de comissões temáticas e dá outras providências;

               O   Conselho  Municipal de Assistência Social de Montes Claros-MG, no
uso das atribuições conferidas na Lei nº 2.479, de 07 de Maio de 1997, e alteradas
pelas Leis: 2.853 de 14 de Julho de 2000, Lei nº 2.932 de 20 de Setembro de 2001 e a
Lei nº 3.037 de 21 de Agosto de 2002,  conforme deliberado em reunião ordinária nº
227, ocorrida no dia vinte e três de abril de dois mil e quinze (23/04/2015)

                     Resolve:

Art. 1º –  Aprovar a alteração da inscrição da seguinte entidade:

I –  Associação Comunitária Nossa Senhora Rosa Mística, CNPJ 03.999.569/0001-09,
inscrita neste conselho sob o número 21/2012, com a inclusão do serviço de acolhimento
institucional para adultos e famílias em trânsito no município para tratamento de saúde

Ar. 2º -  Aprovar a inscrição das seguintes entidades:

I  –  Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Trabalhadores da Região de
Mandacaru, como entidade  de assessoramento e defesa e garantia dos direitos, CNPJ
25.205.808/0001-36, inscrita neste conselho sob o número 106/2015
II –  Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural de Brejinho, como entidade
de assessoramento e defesa e garantia dos direitos, CNPJ 00.769.019/0001-05 inscrita
neste conselho sob o número  107/2015;

Art.  3º  –  Tomar  ciência  do  Plano  Diretor  da  Política  de  Assistência  Social  do
município de Montes Claros; (anexo- I)

Art. 4º – Recompor a comissão temática permanente de documentações e cadastro,
ficando assim constituída:
I -Suzana Rodrigues Coutinho – representante do governo;
II - Fabíola Franciele de Jesus – representante do governo;
III - Maria da Conceição Rocha – representante da sociedade civil;
IV - Geovana Terezinha Pereira – representante da sociedade civil.

Art. 5º – Recompor a comissão temática temporária de legislação, ficando assim
constituída:
I - Jaciany Soares Serafim – representante governo;
II - Maria Fernanda Soares Fonseca – representante do governo;
III - Carla Alexandra Pereira – representante da sociedade civil;
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IV - Sandra Barbosa Brito santos – representante da sociedade civil.

Art. 6º – Recompor comissão temporária organizadora da VIII Conferência Municipal
de  Assistência  Social  de  Montes  Claros,  com  representantes  da  Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, ficando assim constituída:

Representantes  do  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  (Conforme  resolução
017/2014 CMAS)
I - Simone Torres Gusmão Santos (representante governamental);
II - Sandro Lobo Araújo (representante governamental);
III - Simara Alves (representante sociedade civil);
IV - Antônio Augusto C. Tavares (representante sociedade civil).

Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
I – Tatiana Gomes;
II – Rosilene Aparecida Tavares;
III – Beatriz Aparecida;
IV – Rosiene Martins. 

Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Montes Claros, 23 de abril de 2015

            
__________________________________

Simone Torres Gusmão Santos 
 Presidente do CMAS Gestão 2014-2016 



ANEXO I
PREFEITURA DE MONTES CLAROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PLANO DIRETOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTES
CLAROS

DIRETRIZES

I. Efetivar a Política Municipal de Assistência Social conforme a Lei Federal nº 12.435, de 6

de julho de 2011 e regulamentada pela Resolução do CNAS nº 33, de 12 de dezembro de

2012 - Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social -NOB/SUAS;
II. Efetivar o Plano Municipal de Assistência Social,  aprovado pelo Conselho Municipal de

Assistência Social; 
III. Primar pela responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social; 
IV. Garantir o comando único das ações em âmbito municipal, respeitando-se as diferenças e as

características socioterritoriais locais;
V. Primar pela gestão transparente e participativa no gerenciamento do Fundo Municipal de

Assistência Social;
VI. Garantir previsão orçamentária para o financiamento da politica municipal;

VII. Fortalecer a participação das instancias de controle social; 
VIII. Potencializar a intersetorialidade e a atuação em rede para garantir  a defesa dos direitos

sociais e socioassistenciais dos usuários; 
IX. Assegurar  a  centralidade  na  família  para  concepção  e  implementação  dos  benefícios,

serviços, programas e projetos, garantindo a convivência familiar e comunitária;
X. Garantir a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos

bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural;
XI. Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial

para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem;
XII. Garantir o respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e

serviços de qualidade;
XIII. Possibilitar  ações  relativas  à  valorização  do  trabalhador  do  SUAS,  na  perspectiva  da

desprecarização da relação e das condições de trabalho.


