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RESOLUÇÃO  007/2020 
 
 
O Conselho Municipal de Assistência Social de São Lourenço- MG- CMAS, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 2.019, de 20 de dezembro de 1995 e 
suas posteriores alterações, conforme reunião plenária extraordinária do CMAS, realizada 
no dia 17 de julho  de 2020. 
 
CONSIDERANDO: CMAS é órgão deliberativo e fiscalizador; 
 

CONSIDERANDO: A necessidade de se  formalizar e padronizar os atendimentos sociais 
aos usuários pertencentes ao Bairro  da Palmela que são de fato área de zoneamento 
pertinente a atuação da Proteção Social do Município de São Lourenço 
 

RESOLVE : 

 

Aprovar e Regulamentar que a partir desta, fica determinado a área sobre a 
responsabilidade do Municipio de São Lourenço em  atuações pertinentes ao CRAS, 
CREAS, CADÚNICO .Assim, a presente determina atendimento e referenciamento de 
famílias para acompanhamento do PAIF e PAEFI e nas condicionalidades,  atualizações 
cadastrais e demais demandas do CADÚNICO. 
 
Delimitou-se ainda que a rua Vicente Guerra, bairro Palmela, incluindo a extensão BR460, 
na cidade de Carmo de Minas fará parte do zoneamento do Município de São Lourenço 
para acompanhamento psicossocial na Política de Assistência Social. 
 
 
Art. 2º- Após aprovação deste Conselho e publicação desta Resolução ficam responsáveis 
os Municípios de São Lourenço e Carmo de Minas notificarem a Secretaria Municipal de 
Educação, Secretaria Municipal de Saúde para que estas possam a partir desta data 
encaminhar as condicionalidades do programa Bolsa Família para o respectivo município, 
obedecendo a área de zoneamento aqui definido, para prosseguimento dos atendimentos 
da Política de Assistência Social..  
 
Art. 3º-  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

São Lourenço, 17 de julho de 2020 
 

 

Lucrécia Elias Pereira da Silva  
Presidente do CMAS 

 


