
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – COMAS
CAPIVARI DE BAIXO – SANTA CATARINA

Criado pela Lei Municipal de Assistência Social de nº 262, de 14 de dezembro de 
1995, alterada pela Lei de nº 1023, de 12 de agosto de 2005.

Resolução Nº 09/2013 

Dispõe  sobre  as  deliberações  da 
Conferência  Municipal  de 
Assistência Social  do município de 
Capivari  de Baixo – SC, realizada 
no dia  08  de  agosto  de  2013 e  dá 
outras providências.

O  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  –  COMAS,  no  uso  de  suas 
atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal de nº 1023, de 14 de dezembro de 
2005, resolvem:

Artigo 1º - Aprovar as deliberações da Conferência Municipal de Assistência Social.
 
Artigo 2º - As deliberações estão descritas, conforme eixo temático:

Eixo 1: Cofinanciamento Obrigatório da Assistência Social 

I – Estruturar equipe de planejamento com competência para captação de recursos;
II  –  Garantir  a  ampliação  gradativa  de  recursos  financeiros  e  de  equipamentos 
municipais para aprimoramento da política de assistência social;
III – Redirecionar o Fundo Municipal ao órgão gestor da política de assistência social;
IV  –  Readequar  os  serviços  para  elevação  dos  indicadores  de  gestão  da  política, 
facilitando o acesso aos recursos da esfera nacional;
V – Estabelecer pisos de financiamento da rede socioassistencial privada.

  Eixo  2: Gestão do SUAS: Vigilância Socioassistencial, Processos de Planejamento, 
Monitoramento e Avaliação

I – Adquirir e implantar sistema de informação para gerenciamento dos processos de 
trabalho das equipes de referência;
II – Propor protocolo intersetorial em parceria com a Saúde (ESF) para elevar o padrão 
de ações da Proteção Básica;
III  –  Estruturar  equipe  especifica  para  realizar  a  vigilância  social  e  da  rede 
socioassistencial;
IV  –  Realizar  o  diagnóstico  socioterritorial  com  padrões  técnicos  de  qualidade, 
incluindo mapeamento articulado a SIG;
V – Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social e garantir ações detalhadas para 
vigilância social.



 Eixo 3: Gestão do trabalho

I – Ampliar o quadro de recursos humanos de forma efetiva;
II – Implantar um Plano de Educação Permanente para a qualificação da equipe técnica;
III – Viabilizar a introdução de estagiários em todas as áreas (mudança lei municipal);
IV – Promover encontros periódicos de estudos e discussão para a equipe de trabalho;
V – Garantir concurso público para a ampliação das equipes de referência.

Eixo 4: Gestão dos Serviços, Programas e Projetos

I – Implantar e implementar efetivamente o PAIF no município;
II – Construir um Centro Dia para idosos;
III – Criar projetos e ações estratégicas para atuação junto aos jovens;
IV – Implantar e implementar efetivamente o PAEFI no município;
V – Construir uma sede própria para a Casa Lar/Abrigo Institucional.

Eixo 5: Gestão dos benefícios do SUAS

I – Ampliar  a divulgação dos benefícios  eventuais  e de transferência  de renda e os 
critérios para sua concessão;
II  –  Implantar  estratégias  gestão  integrada  com as  demais  políticas  públicas  para  a 
gestão dos benefícios assistenciais e de transferência de renda;
III  –  Fortalecer  os  Conselhos  Municipais,  através  de capacitação  continuada  para  o 
efetivo controle social;
IV – Construir um plano de acompanhamento e monitoramento as famílias beneficiárias 
do Programa Bolsa Família;
V – Garantir os benefícios eventuais, conforme legislação federal e acompanhamento 
das famílias contempladas com os benefícios da política de Assistência Social.

Eixo 6: Regionalização

I - Criar mecanismos de diálogo com a comunidade do bairro Ilhotinha para efetivação 
de políticas públicas em comunidades quilombolas;
II – Divulgação dos serviços públicos nas comunidades. 

Artigo 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Capivari de Baixo, 09 de agosto de 2013. 
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José Carlos Mendes
Presidente Conselho Municipal de Assistência Social


