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ATO DE CONVOCAÇÃO

O MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, neste ato representada pela 
senhora MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA CRUZ no uso de suas 
atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica de Lagoa da Confusão - TO, e 
considerando a necessidade de organizar a planejar as ações administrativas e 
educacionais para o ano de 2023, RESOLVE CONVOCAR todos os servidores 
municipais que trabalham na sede administrativa da Secretaria Municipal de 
Educação para participarem de reunião e deliberar sobre os seguintes assuntos:

PAUTA DA REUNIÃO: 
- Apresentação do calendário escolar e grade curricular
- Avaliação das ações desenvolvidas em 2022
- Programas e projetos 2023
- Revisão do projeto político-pedagógico (PPP)
- Análise de resultados dos alunos
- Elaboração de projetos institucionais
- Formação dos Educadores
- Diálogo constante com a Secretaria de Educação
- Articulação com as famílias - Busca Ativa
- Mobilização dos segmentos escolares
- Redistribuição dos programas educacionais 
- Orçamento 2023
- Licitações
- Livro de ponto
- Pontualidade e assiduidade
Local:  Sede da Secretaria de Educação.
Data: 20 de janeiro de 2023.
Horário: 14h00.
Interessados: Público alvo interessado: servidores que prestam 

serviço na Sede Administrativa da Secretaria Municipal de Educação de Lagoa 
da Confusão.

Lagoa da Confusão – TO, 17 de janeiro de 2023.

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação de Lagoa da Confusão/
TO.

_____________________________________________
MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA CRUZ

Secretária do Fundo Municipal de Educação

RESOLUÇÃO N°018/2023
LAGOA DA CONFUSÃO-TO, 11 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe   sobre  a  criação  da  Comissão Especial 
Organizadora da Eleição Unificada dos Conselheiros 
Tutelares 2023.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO – 
CMDCA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas em Lei Nº 
856, de 09 de março de 2021, e Lei n°918, de 12 dezembro de 2022;

CONSIDERANDO, nos termos da Lei Federal n°8.064, de 13 de julho 
de 1990 que aprova o Estatuto da Criança e do Adolescente, esta Lei dispõe sobre 
a política municipal de atendimento aos direitos da Criança e do Adolescente e 
estabelece normas gerais para a sua adequada aplicação.

CONSIDERANDO, a Lei Municipal do Conselho Tutelar n° 918, de 
12 de dezembro de 2022, que em seu Art.12° rege que o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) instituirá a Comissão Especial 
Eleitoral, que deverá ser constituída por conselheiros representantes do governo 
e da sociedade civil;

CONSIDERANDO, a Resolução de n°170 de 10 de dezembro de 
2014 altera a Resolução n°139, de 17 de março de 2010 para dispor sobre o 
processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros 
do Conselho Tutelar;

              
CONSIDERANDO, a deliberação da plenária deste conselho em 

reunião ordinária realizada no dia 10 de janeiro de 2023.

RESOLVE:

Art. 1° - Constituir a Comissão Organizadora do Processo Eleitoral 
dos Conselheiros Tutelares 2023, do município de Lagoa da Confusão-TO.

Art. 2° - A Comissão será composta pelos seguintes conselheiros:

ÁREA GOVERNAMENTAL:
I – Kat Helayne dos Santos Rodrigues 
II – Patrícia Rodrigues Cardoso

Sociedade Civil:
I – Maricilda Cândida Vieira
II – Hadir dos Santos Mascarenhas

Parágrafo Único: para que possa exercer sua atividade fiscalizatória, 
prevista no art. 139 da lei Federal n°8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), a Comissão Organizadora do Processo Eleitoral Unificado dos 
Conselheiros Tutelares dará conhecimento ao Ministério Público de todas as 
etapas do certame e seus incidentes.

Art. 3° - O Senhor Hadir dos Santos Mascarenhas foi eleito entre 
os membros do CMDCA para ser o Coordenador da Comissão Especial 
Organizadora da Eleição Unificada dos Conselheiros Tutelares.

Art. 4° - Compete à Comissão Especial Organizadora da Eleição 
Unificada dos Conselheiros Tutelares:

I – Conduzir o Processo de Eleição Unificado dos Conselheiros 
Tutelares; 

II – Analisar os pedidos de registro de candidaturas;
III – Dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos, 

facultando a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 5 (cinco) dias contados 
da publicação, candidatos que não atendam requisitos exigidos, indicando os 
elementos probatórios;

IV – Diante da impugnação de Candidatos a Conselheiro Tutelar em 
razão do preenchimento dos requisitos legais ou da prática de condutas ilícitas 
ou vedadas, cabe à comissão especial eleitoral: 

Notificar os candidatos, concedendo-lhes prazo para apresentação 
de defesa;

Realizar reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, 
podendo, se necessário ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar 
a juntada de documentos e a realização de outras diligências.

V – Publicar a relação dos candidatos habilitados, enviando cópia 
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ao Ministério Público;

VI – Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras 
do processo eleitoral de escolha aos candidatos considerados habilitados para 
o processo eleitoral, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de 
imposição das sanções previstas na legislação local;

VII – Estimular e facilitar o encaminhamento de notificação de fatos 
que constituam violação das regras de divulgação do processo de escolha por 
parte dos candidatos ou à sua ordem.

VIII – Divulgar os locais de votação;
IX – Selecionar preferencialmente junto aos órgãos públicos 

municipais, os mesários e escrutinadores, bem como, seus respectivos suplentes, 
que serão previamente orientados sobre como proceder no dia da eleição;

X – Solicitar, junto ao comando da Polícia Militar ou a Guarda 
Municipal local, a designação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos 
locais do processo de escolha e apuração;

XI – Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial 
do processo de escolha;

XII – Adotar todas as demais providências necessárias para a 
realização do pleito;

XIII – Resolver os casos omissos.

§ Único – O Ministério Público será notificado, com antecedência de 
72 (setenta e duas) horas, de todas as reuniões deliberativas a serem realizadas 
pela Comissão Especial Organizadora encarregada de realizar o processo de 
escolha, bem como de todas as decisões nelas proferidas e de todos os incidentes 
verificados.

Art. 5° - Esta Comissão Organizadora terá até dia 31 de dezembro de 
2023, para concluir o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, 
observadas as regras e critérios estabelecidos na legislação pertinente.

“PUBLIQUE-SE”

Lagoa da Confusão-TO, _______de janeiro de 2023.

______________________________________________
Soniha Maria da Silva dos Santos.

PRESIDENTE CMDCA

RESOLUÇÃO N°045/2023

LAGOA DA CONFUSÃO-TO, 18 DE JANEIRO DE 2023.

Define os Parâmetros Municipais para Inscrição/ 
Renovação De Inscrição das  Organizações da Sociedade 
Civil – OSC de Assistência    Social, bem  como  
dos  Serviços,   Programas, Projetos  e   Benefícios  
Socioassistenciais  no Conselho de Assistência Social.

           
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais, regimentais e conferidas em Lei Complementar Municipal 
n°085 de 22 de fevereiro de 2022;

CONSIDERANDO a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que 
dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, e em 
especial o artigo 1°, que dispõe sobre o caráter não contributivo e a gratuidade 
da Assistência Social, o artigo 3°, que dispõe sobre o conceito de entidades 
de assistência social e artigo 9°, que trata do funcionamento das entidades ou 
organizações de assistência social;

CONSIDERANDO a Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto n° 5.085, de 19 de maio de 2004, que 
define as ações continuadas de Assistência Social;

CONSIDERANDO o Decreto n° 6.214, de 26 de setembro de 2007, 
que regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido 
à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei n° 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993, e a Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, acresce parágrafo ao 
artigo 162 do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto n°6.307, de 14 de dezembro de 2007, 
que dispõe sobre os benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei n° 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993;

CONSIDERANDO o Decreto n° 6.308, de 14 de dezembro de 2007, 
que dispõe sobre as entidades e organizações de assistência social de que trata 
o artigo 3° da Lei 8.742, de 7 dezembro de 1993, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – 
PNAS, aprovada pela Resolução CNAS n° 145, de 15 de outubro de 2004, que 
dispõe sobre as diretrizes e princípios para a implantação do Sistema Único da 
Assistência Social – Suas;

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos do Sistema Único de Assistência Social NOB-RH/SUAS, aprovada 
pela Resolução CNAS n°269, de 13 de dezembro de 2006;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n° 109, de 11 de novembro 
de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e 
suas atualizações; 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n°39, de 9 de dezembro de 
2010, que dispõe sobre o processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais 
no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n°27, de 19 de setembro de 
2011, que caracteriza as ações assessoramento e defesa e garantia de direitos no 
âmbito da Assistência Social;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n°33, de 28 de novembro de 
2011, que define a Promoção da Integração ao Mercado de trabalho no campo 
da assistência social e estabelece seus requisitos;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n°34, de 28 de novembro 
de 2011, que define a Habitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e a 
promoção da sua integração à vida comunitária no campo da assistência social 
e estabelece seus requisitos;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n°18, de 24 de maio de 
2012, que institui o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do 
Trabalho – Acessuas – Trabalho;

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica do Sistema Único 
da Assistência Social – NOB/SUAS, aprovada pela Resolução CNAS n° 33, de 
12 de dezembro de 2012;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n°1, de 21 de fevereiro 
de 2013, que dispõe sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência 
Social – SUAS, pactua os critérios de partilha do cofinanciamento federal, metas 
de atendimento do público prioritário e, dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n°6, de 13 de março de 2013, 
que aprova a expansão qualificada de Serviços de Acolhimento Institucional para 
Jovens e Adultos com Deficiência em situação de dependência, em Residências 
Inclusivas;

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n°4, de 11 de fevereiro 
de 2014, que institui o Programa Nacional de Aprimoramento da Rede 
Socioassistencial Privada do Suas – Aprimora Rede e aprova os critérios e 
procedimentos para incentivar a qualificação dos serviços, programas, projetos 
e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades privadas no âmbito 
do Suas; 

CONSIDERANDO, a deliberação da plenária deste conselho em 
reunião extraordinária realizada no dia 17 de janeiro de 2023, onde foi analisada 
e aprovada esta Resolução de n°045/2023 do CMAS.

            
RESOLVE: 
Art.1° - Estabelecer os parâmetros municipais para a inscrição/

renovação de inscrição das organizações da sociedade civil de Assistência Social, 
bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais dos 
órgãos públicos da Assistência Social no Conselho Municipal de Assistência 
Social.

Art.2° - As organizações da sociedade civil de Assistência Social 
podem ser isoladas ou cumulativamente:

I – De atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente 
e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem 
benefícios de proteção social básica, ou especial, dirigidos às famílias e 
indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos 
das normas vigentes;

II – De assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente 
e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados 
prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações 
de usuários, formação e capacitação de lideranças dirigidos ao público da política 
de assistência social, nos termos das normas vigentes.

III – De defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma 
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continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas 
ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos 
socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, 
enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com órgãos públicos de 
defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos 
termos das normas vigentes. 

Art.3° - As organizações da sociedade civil de assistência social no 
ato da inscrição demostrarão:

I – Ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;

II – Aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado 
integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de 
seus objetivos institucionais;

III – elaborar plano de ação anual contendo:

finalidades estatutárias; 
objetivos;
origem dos recursos 
infraestrutura;
identificação de cada serviço, programas, projetos, e benefícios 

socioassistenciais, informando respectivamente:
e.1) público alvo;
e.2) capacidade de atendimento;
e.3) recursos financeiros a serem utilizados;
e.4) recursos humanos envolvidos;
e.5) abrangência territorial;
e.6) demonstração da forma de como a organização de assistência 

Social fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou 
estratégias que serão utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, 
execução, monitoramento e avaliação.

VI – Ter expresso em seu relatório de atividades:

finalidades estatutárias;
objetivos;
origem dos recursos;
infraestrutura;
identificação de cada serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais executado, informando respectivamente:
e.1) público alvo;
e.2) capacidade de atendimento;
e.3) recurso financeiro utilizado;
e.4) recursos humanos envolvidos;
e.5) abrangência territorial;
e.6) demonstração da forma de como a entidade ou organização de 

Assistência Social fomentou, incentivou e qualificou a participação dos usuários 
e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas de execução de suas 
atividades, monitoramento e avaliação. 

Art. 4° - Compete ao Conselho de Assistência Social a fiscalização 
das organizações da sociedade civil de Assistência Social, não podendo haver 
impedimento de entrada na OSC quando da visita por conselheiros da Assistência 
Social.

§ 1° - A Fiscalização aplicadas às Organizações da Sociedade 
Civil e ao conjunto de ofertas dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 
Socioassistenciais inscritos no CMAS será realizada pela Comissão de 
Documentação, Inscrição, e Fiscalização/Monitoramento e Cadastro de Entidades 
do CMAS. 

§ 2°- Aplica-se o disposto no §1°, aos serviços, programas, projetos, 
e benefícios socioassistenciais inscritos no Conselho Municipal de Assistência 
Social.

Art. 5°- A inscrição das organizações de Assistência e/ou dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de 
Assistência Social é a autorização de funcionamento no âmbito da Política 
Municipal de Assistência Social.

Parágrafo Único – A oferta de atendimento, assessoramento e defesa 
e garantia de direitos deverão estar em conformidade com as normativas 
municipais, estaduais e nacionais.

Art. 6° - Os critérios para inscrição das organizações da sociedade civil 
de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais são, cumulativamente:

I – Executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;

II – Assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de 
direitos dos usuários;

III – Garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais;

IV – Garantir a existência de processos participativos dos usuários na 
busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais.

Art. 7° - Em caso de interrupção ou encerramento dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, os órgãos públicos e as 
organizações  da sociedade civil de Assistência Social deverão comunicar 
ao Conselho Municipal de Assistência Social, apresentando a motivação, as 
alternativas e as perspectiva para atendimento do usuário, bem como o prazo 
retomada dos serviços.

§1° - O prazo de interrupção dos serviços, não poderá ultrapassar seis 
meses sob pena de cancelamento da inscrição da organização de Assistência 
Social e/ou dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, 
observando o disposto no §2° deste artigo.

§2° - Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social acompanhar, 
discutir e encaminhar as alternativas para a retomada dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais interrompidos ou encerrados.

Art.8° - As organizações da sociedade civil de Assistência Social 
deverão apresentar os seguintes documentos para obtenção da inscrição/
renovação de inscrição:

I – Requerimento dirigido ao presidente CMAS, solicitando registro 
da OSC e/ou inscrição do programa/projeto;

II – Plano de Trabalho, dos programas, e projetos desenvolvidos pelas 
OSCs, detalhando os recursos físicos, humanos, financeiros, materiais e metas.

III - Comprovante de Inscrição CNPJ;

IV – Cópia do Estatuto Social;

V – Ata da eleição e posse da diretoria;

VI – Licença de funcionamento;

VII – AVCB – Corpo de Bombeiros;

VIII – Comprovante de um ano de efetivo funcionamento, por meio 
de Relatório de Atividades do ano anterior;

Art. 9°- Compete ao Conselho de Assistência Social:

I – Receber e analisar, por meio da Comissão de Análise de 
Documentos, a documentação respectiva aos pedidos de inscrição/renovação 
de inscrição, que se constituem nas seguintes etapas:

Requerimento de inscrição;
Análise documental;
Visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo;
Elaboração do parecer da Comissão;
Pauta, discursão e deliberação sobre os processos em reunião plenária;
Publicação da decisão plenária;
Emissão do certificado de inscrição ou renovação de inscrição;

II - No caso de indeferimento do requerimento de inscrição, a OSC 
de Assistência Social deverá ser comunicada oficialmente, contendo todas as 
devidas justificativas de indeferimento.

Art.10° - A análise será realizada pela Comissão de Análise de 
Documentos do CMAS, que emitirá parecer para deferimento ou indeferimento 
da plenária do CMAS.

§ 1°- A abertura do processo pedindo análise da inscrição ou renovação 
de inscrição será realizada via e-mail, endereçado á Comissão de Análise de 
Documentos.

§ 2°- A Comissão de Análise de Documentos tem 90 dias a contar 
do recebimento do processo para análise e conclusão de deferimento ou 
indeferimento;  

§ 3°- A Comissão de Análise de Documentos poderá solicitar 
adequação ao Plano de Trabalho e ao Relatório de Atividades com prazo de 10 
(dez) dias para as respectivas adequações que deverão ser encaminhadas para a 
Comissão de Análise de Documentos. 

§ 4°- As notificações para pedidos de adequação serão realizadas 
unicamente por meio do e-mail do responsável técnico informado no processo. 
Compete, portanto, a OSC manter o endereço de e-mail atualizado junto a 
Secretaria Executiva do CMAS.
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§ 5°- A OSC poderá ser notificada por no máximo 03 (três) vezes para 
sanar as pendências técnicas e/ou jurídicas existentes.

§ 6°- Vencido o prazo concedido sem que o órgão público ou 
organização da sociedade civil tenha senado as pendências apontadas, ou 
formalizado justificativa devidamente fundamentada, o pedido de inscrição/
renovação de inscrição será encaminhado para a plenária do CMAS que poderá 
indeferir ou cancelar a inscrição, conforme o caso. 

Parágrafo único – O Conselho Municipal de Assistência Social 
fornecerá o Certificado de inscrição. 

Art. 11°- O Conselho Municipal de Assistência Social deverá 
estabelecer numeração única e sequencial para a emissão, independente da 
mudança no ano.

Art.12°- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.       

_______________________________________
Graciella de Alencar Rodrigues

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO N°046/2023.

LAGOA DA CONFUSÃO-TO, 18 DE JANEIRO DE 2023.

Dispõe sobre a Prestação de Contas do Fundo Municipal 

de Assistência Social dos Meses de Outubro, Novembro 

e Dezembro de 2022.                                                                

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO, Estado do Tocantins, no uso de 

suas atribuições legais, regimentais e 

CONSIDERANDO a Lei Complementar N°085/2022 de 22 de 

fevereiro, que em seu Art.23, Inciso X que cita Apreciar e Aprovar informações 

da Secretaria Municipal de Assistência Social inseridas nos sistemas nacionais 

e estaduais de informações referentes ao planejamento do uso dos recursos de 

cofinanciamento e a prestações de contas.

CONSIDERANDO que a LOAS Lei n°8.742, de 7 de dezembro de 

1993, alterada pela Lei n°12.435/2011.

CONSIDERANDO a Resolução n°145, de 15 de outubro de 2004, 

do CNAS, que dispõe sobre a Política Nacional de Assistência Social – PNAS.

CONSIDERANDO a deliberação da plenária deste conselho em 

reunião extraordinária realizada no dia 17 de janeiro de 2023, no uso da 

competência que lhe confere na Lei n°085/2022, de 22 de fevereiro.

RESOLVE: 

Art. 1º - APROVAR, na íntegra, a prestação de contas do Fundo 

Municipal de Assistência Social dos meses de outubro, novembro e dezembro 

de 2021.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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GRACIELLA DE ALENCAR RODRIGUES

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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