
CMAS 
CONSELHO MUNICIPAL 
OF ASSISTENGIA SOCIAL. 

RESOLUÇÃO N°048/2023. 

LAGOA DA CONFUSÃO-TO, 25 DE JANEIRO DE 2023. 

Dispõe sobre o Convênio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social com a 
Instituição Aconchego Lar do Idoso 
LTDA do Município de Porto Nacional. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA 
DA CONFUSÃO, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, regimentais 
conferidas em Lei Complementar n°085 de 22 de fevereiro de 2022; 

CONSIDERANDO a Lei n°10.741, de 1° de outubro de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências, que em seu artigo 3° é obrigação da 
família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, 
com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária; 

CONSIDERANDO ainda que na Lei n°10.741, de 1° de outubro de 2003, em seu 
artigo 35, rege que todas as entidades de longa permanência, ou casa lar, são 
obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada, mas 
que se a pessoa idosa for incapaz, em seu parágrafo 3° do artigo 35 cita que caberá o 
seu representante legal firmar o contrato junto a instituição; 

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 25 de janeiro de 2023, no uso da competência que lhe 
confere na Lei n°085 de 22 de fevereiro de 2022. 

RESOLVE: 



SER VIDORIMATRICULA 

Art. 12 - APROVAR, na íntegra, o Convênio da Secretaria Municipal de 
Assistência Social com a Instituição Aconchego Lar do Idoso LIDA, do Município 
de Porto Nacional-TO. 

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

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. 
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