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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 

PORTARIA GAB N11 058/2018, de 01 de Novembfo de 2018 

O PREFEITO MUNICIPAL DO MOfliflO DO CHAPÉU DO P,IAUI, Estado do, 

Piaul, no uso de suas atriooições legais e 

CONSIDERANDO os tennos da lei de Nª 199, de 11 de de.zembro de 2017, que 

institui o Consaho Munlcilpal de Assistência Social - CMAS e ainda nos termos d111 

Resolução CMAS Nª 06/2018, que dlspõe sobre a homologa.ção do resultado da 

reorganização da ocupação dos ca!'gos de presidente e vioe- presidoote da Diretoria 

Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social do Morro do Chapéu do Plaui, 

para o téfmlno do mandato do ex.erclclo de 2018 e dá outras providências: 

RESOLVE: 

Art 1ª - Alterar os incisos I e Ili do Art. 3ª, da Portaria Gab. n~ 017/2018, de 15 de 

fevereiro de 2018, que nomeou os membros da Diretoria Executiva do Conselho 

Municipal de Assistência Social- CMAS, do Município do Morro do Chapéu do Piaul, 

passando a referida composição de que trata os referidos incisos, para a seguinte 

maneira: 

1- Presidente- Ana Lídia Alves Lages- CPF: 637.859.003-68 ( Rep. da Sec. Mun. de 

Desporto, Lazer, Cultura e Turismo). 

li- Vice- presidente- Hamilton Alve.s Barbosa Junior-CPF: 985 .. 805.233-20 (Rep. dos 

Trabalhadores do SUAS). 

Art. 21' - Esta ponana entra em Vigor na data ele sua publicação, com soos efeitos 

retroagindo a partir do dia 00 de setembro de 2018, revogando-se as disposições em 

contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ, aos 
pr melro dias do mês de novembro do ano de dois mll e dezoito (1Q/11/2018). 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Maroos Henrique Fortes Rebêlo 
Prefeito Municlpa: 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSIST~NCIA SOCIAL 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI - PI 

RKSOLUÇÃO • ()Cíl 2l)l8, de 06 de setembro de 2018 

Dispõe sobre a Homologaç/lo do Resultado da, 

ReorganiZl!.çl.o da ocu po.çl.o dos cargo ~ presídeotc: 
e ioe-pre:siden te da Diretoria Exec111iva do Conselho 

Municipal de Assist~nci.a Social do Morro do Chapé · 

do Píouí, por:, o ténnino do m>rw;lalo do eiccrdcio de: 
2018 e d.i ou tr:,s providência~-

0 0N$1i:1..H0 M -, fPAL l>E A $1 't#J:N IA O lAL- CMAS do Mu.niclpio do Morro do 

Chapéu do Piau{ - Pl, no uso de suas atribuições e considerando a Lei n• 8.742, de 07 de dezembro 

de 1993 - Lei Orgiinic'à dn A~i.i.~!êncin S(>Cinl - LOAS, n Lei MuJJ ieipa! de 199/2017. de 11 dé 

dezembro de 201?, que di põe sol>rc o Sistema Único d<: Assistência Social do Munidpio do Morro 

do Oiapéu do Piauí e dá 0111nS pro idência.~, e; 

CONSIDERANDO Portaria Gab n• 017, de 15 de fevcieiro d 2018, que nomeia o membro. 

Tirulares e uphml · do Conselho lunicipal de A ·si~tllncia ocíru do Município do Morro do 

Chapéu do Pi uí, E'Mª o biênio 2018· 2019 nomeia os membros de ma Diretoria faecutiva 

CONSIDERA DO Resoluçã.o CMAS n• 031 201S, de 14 de fe\'ereiro de 2018, Di põe sobre o 

Re u!mdo da Eleição d.e Renovaç.ão do Conselho Municipal de As i 1!ncia Social do Morro do 

Ch péudoPiouJeHomolog ainvc 1idurados ovo Membro doReferidoConsclhoesuaDire1oria. 

pw-a o B ienio 2018- 2019 e dá oulras providencias. 

CO 'SIDERA DO a importtlncia do funcionamenlo do Conselho Municipal de Assist.ência Social 

como órgão superior de deliberaç3o colegiada, de cariier pennanenre e a imporclncia da efetivação 

do controle soci~l da Polflica de A l l.ência Social no Município; 

CONSIDERANDO a Dclibcnção da reunião extra.ordinária do Conselho Municipal de Assis1.ência. 

Social- CMA , realizada no di 06/09/2018; 

RESOLVE: 

Art. 1 •. lnformar que o Conselho Municipal de A istêucia Soe.ia! é um órgão operior de delíberaçl!o 

coleg.indo. decani1e:r permanente e compo~iç1io parilário entre governo e sociedade civil, vincu lado il. 

Secret(lfia Munici!),lll de A · ·· st€ncia Soei t C1Jjo os memb ·, nornil$dOs pelo Prefeito, têm ll\lloda10, 

de 2 (dois anos, pemútida única recondução por itual período (Lei f unicipal 11• 199/2017). 

ct. 2"- lllfonnar que o presidente do Consel.l\o Mullicip:i l de Assist8ocio Social do MUJl.icípio do 

Morro do Chapéu do Piau!- PI, senhor Hamilton Alv~ Barbosa Junior, empos:;ado por meio da. 

Portaria Gab nº 017, de 15 de fevereiro de 2018, para o e1tercício de 201 S, com o fim do manda.lo 

previ_~to J)iltll 15/02/2019 e PQ(lendo 1er um recorlduçiio, ,il)dirou de seu cargo. 

rt. 3° • Dar conhecimento que este colegiado, em nmniiio extraordinária, realizada no dia 06 de 

mmbro de 2018, e.m detrimenlo da a:bdicação do c:irgo de presidente, este con~lho reorganizou a 

ocuJJ<l.Ção dos curgos de presid.ente e vice- presidente na Diretoriu Ex.ecutiva do referido Conselho, 

desw município 

rt. 4º- Homolog,ir a compo~içil.o da 'ova Presidência e Vice- Presidência da Diretoria Executiva 

do Conselho Municipal de Assistência Social do funicipio do Morro do Cliapéu do Piauí- PJ, esla. 

composta da seguin le maneira: 

J. Presidente- Ana Lídia Alves Lages- CPF: 637.8~9.003·68 Rep. da Sec. Mun. de De.~porto, I.Me.r, 

Cultura e TuJimio ). 

II- Vire- presidente• Hamihon Alves Barbosa Junior- CPF: 985.805.233-20 (Rep. dos Trabalhadores: 

d.o SUAS). 

§ 1•- O mandato do pre~idcnle do CMAS será de 1 (um) ano, permitida 1Ínica recondução por ig ual 

períO<lo {Lei 1onicipal o• 19912017), 

§2º- Deve-se obse,\'ar em cada mandato a altemiincia entre repre.,;enta:ntes da sociedade civil e 

governo na pre,~id8ncia e vice-presidência do CMAS (l.ei Municipal n• 199/2017). 

11, 5"- Dar cie-n~ia que o c-argode presidente da Dimoria E;,;ec1;1tiva des,e Conselho, orn ooostiwido, 

erá uma continuidade do m:indato da gc 1ão anterior, que iniciou no d ia 15 de fevereiro de 2018 e: 

findara• e no d ia 15 de fevereiro de 2019, ocorrendo novas eleições para preenchimento do cargo, 

confoime § l •, do An. 4° desta resolução. 

rt. 6"- E. ta Re.~luçilo entro e,~1 vigor na dalll de, ua publicoçil.o, com seu. efeito.~ retroagindo a~ 

dja 06 de sclembro de 2018, rcvog3Jldo-se :is di posições cm contrário. 

Morro do Ch,ip,!u do Piau í (PI), 06 de ,,;etembro de 20 18. 

Ana Lídia Alve Lages 
Presidente do CMAS 


