
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LIMEIRA/SP

Resolução nº021/2016
     CMAS/ Limeira

Dispõe  sobre  a  tempestividade  de  entrega  e

protocolização  de  documentos  no  Conselho

Municipal de Assistência Social.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, criado
pela  Lei  nº  2.727,  de  22  de  novembro  de  1995,  órgão  colegiado  do  sistema
descentralizado  e  participativo  da  Assistência  Social  no  município,  de  caráter
permanente, deliberativo, normativo, consultivo e fiscalizador, de composição paritária
entre governo municipal e Sociedade Civil, 

CONSIDERANDO a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004;

CONSIDERANDO a  Norma  Operacional  Básica  de  Recursos  Humanos  do
Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS – 2006;

 CONSIDERANDO a  Resolução nº  109,  de  11 de  novembro de 2009,  que
aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; 

CONSIDERANDO a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, que altera a Lei nº
8.742,  de  07  de  setembro  de  1993,  que  dispõe  sobre  a  organização  da  Assistência
Social; 

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica - NOB/SUAS 2012; 
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CONSIDERANDO a  deliberação  e  aprovação  na  211ª  Reunião  Ordinária

deste Conselho realizada no dia 30 de Junho de 2016;

RESOLVE

Artigo  1º- Estabelecer  a  Tempestividade de  entrega  e  protocolização  de

documentos no Conselho Municipal de Assistência Social, sendo esta 15 dias antes de

qualquer Reunião Ordinária;

Parágrafo Primeiro -  A Tempestividade citada no caput do presente artigo é o

reconhecimento  público  que  atesta  a  qualidade  dos  serviços  prestados  e  a  serem

prestados através desta Isntância Pública de Democracia;

Parágrafo Segundo –  A Tempestividade citada no caput do presente artigo é

balizador, dada a relevância e a pertinência antecessora  de apreciação por parte das

Comissões  deste  Colegiado,  antes  de  serem  apreciadas  em  plenária  na  Reunião

Ordinária;

Artigo 2º- Em se tratando de máteria de urgência, emergência a tempestividade

citada no Artigo 1º desta Resolução será deliberada pela Mesa Diretora deste colegiado,

podendo ser aprecidado qualquer pleito através de Reunião Extraordinária, desde que

devidamente justificado e fundamentado;

Artigo 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Isabel Aparecida Buck Olivatto

Presidente Interina em Exercício

CMAS
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