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DECRETO Nº 021/2020 

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO MANDATO 

DO ATUAL CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR TEMPO 

DETERMINADO, EM DECORRÊNCIA DA 

SITUAÇÃO DE CALAMIDADE EM SAÚDE 

PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL 

DECORRENTE DA COVID-19. 

 

O Prefeito do Município de Inhaúma, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica Municipal, Art. 69, III e VI. 

 

Considerando que a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS - (Lei nº 8.742/1993), 

em seu art. 16, confere ao Conselho Municipal de Assistência Social o status de instância 

deliberativa do Suas- Sistema Único de Assistência Social- , de caráter permanente e 

composição paritária  entre governo e sociedade civil; 

 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 

Considerando dentre outras normativas, as Portarias expedidas pelo Ministério das 

Cidades, de números  369, de 29 de abril  de 2020 e  a de  nº 378 de 07 de maio de 2020, 

as quais  dispõem  sobre repasse de recurso  financeiro  para estruturação da rede do 

SUAS e  para a execução das ações  socioassistenciais  devido  à situação de   emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no 

âmbito do Sistema Único de Assistência Social, as quais  determinam o acompanhamento 

e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social; 
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Considerando o reconhecimento de estado de calamidade pública, por meio do Decreto 

Municipal nº 008/2020, resultante da pandemia do novo coronavírus (COVID 19), além 

das medidas restritivas como a de isolamento social e suspensão das atividades públicas 

e privadas que causem aglomerações de pessoas; 

 

Considerando que o atual conselho teve seu mandato vencido em 02/05/2020, em plena 

pandemia e num cenário de medidas restritivas de isolamento social, o que impossibilitou 

a mobilização social para eleição dos novos membros representantes da sociedade civil, 

tais como: representantes de entidades, usuários e trabalhadores do SUAS; 

 

Considerando o art.30 da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS - (Lei nº 

8.742/1993),que dentre as condições para recebimento de recursos  financeiros , está a   

instituição e funcionamento do  Conselho  Municipal de Assistência Social ; 

 

Considerando a necessidade de discussão e deliberação, pelo Conselho, de assuntos 

importantes e urgentes relativos às ações socioassistenciais, visando garantir a proteção 

social à população neste contexto de emergência em Saúde Pública;  

 

Considerando a experiência do atual conselho tendo em vista os dois anos de mandato, as 

capacitações e aprendizagem adquiridas, favorecendo assim a condição e segurança dos 

conselheiros para discussão e deliberação; o que certamente não seria possível, neste 

momento, com novos conselheiros;  

DECRETA 

 

Art. 1º - Ficar prorrogado, em caráter excepcional, por até 90 (noventa) dias, 

o mandato do Conselho Municipal de Assistência Social de Inhaúma- CMAS, a iniciar 

em 02/05/2020. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAÚMA 
 

CEP: 35.763-000ESTADO DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 18.116.152/0001-10-      Inscrição Estadual: ISENTO 

 

PRAÇA EXPEDICIONÁRIO CLAUDOVINO MADALENO, 25 - CENTRO 

  FONE: (31) 3716-4201    

 

 

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 02/05/2020. 

 

Inhaúma, 22 de maio de 2020 

 

GERALDO CUSTÓDIO SILVA JÚNIOR 

Prefeito Municipal 

 


