
 

 

 

   
  

 

 

RESOLUÇÃO Nº 005/2022 
  

SÚMULA: APROVA O PLANO DE TRABALHO DA ANAPCI PARA 

ADQUIRIR MATERIAL DE EXPEDIENTE 

 

           O Conselho Municipal de Assistência Social de Irati – CMAS – no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4011/2015, e Lei de Alteração nº4742/2019, bem como, as 

seguintes considerações: 

CONSIDERANDO o inciso II do Art. 204 da Constituição Federal de 1988 e o Art. 5º da Lei Orgânica 

da Assistência Social – LOAS, alterada pela Lei nº 12.435/2011 que determinam a participação da população 

por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os 

níveis, situando à corresponsabilidade entre o poder público e a sociedade civil no acompanhamento das 

políticas públicas por meio da concretização de dois mecanismos: as Conferências e os Conselhos. 

         CONSIDERANDO a Lei Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social 

em seu Artigo 6º que trata das ações na área de assistência social; 

         CONSIDERANDO a Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009 que aprova a Tipificação Nacional 

de Serviços Socioassistenciais; 

         CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4206/2016 que institui no município de Irati o Sistema Único 

de Assistência Social de Irati-PR.  

         CONSIDERANDO a reunião ordinária do CMAS na data de 10 de fevereiro de 2022. 

RESOLVE: 

            Artigo 1º - Aprovar o Plano de Trabalho da ANAPCI no valor de R$99.999,30 (noventa e nove mil 

novecentos e noventa e nove reais e trinta centavos) para a compra de gêneros alimentícios, higiene e limpeza. 

Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Irati, 10 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Denis Cezar Musial 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 
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