
 

Conselho Municipal de Assistência Social 
Lei Municipal 2.019 de 20/12/1995 

Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais 
Praça Duque de Caxias nº. 61 – Térreo da Prefeitura Municipal – Centro 

CEP: 37470-000 – São Lourenço/MG –  (035) 3339-2760 – conselhosmunicipais@saolourenco.mg.gov.br   
 

RESOLUÇÃO  008/2017 
Aprova a compra de imobiliários para o Programa Bolsa Família/Cadastro Único 

através do recurso IGD- M 
 

 
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 ordinária do CMAS, 
realizada no dia 12 de junho de 2017; 
 
CONSIDERANDO: A execução e a Gestão do Programa Bolsa Família são públicas 
e governamentais e dar-se-ão de forma descentralizada, por meio da conjugação de 
esforços entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a participação 
comunitária e o controle social. Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, art. 8º 
  
CONSIDERANDO:  Os recursos são repassados do Fundo Nacional de Assistência 
Social (FNAS) ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), nos termos do art. 
8º, da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para fins de execução financeira das 
atividades vinculadas à Gestão descentralizada do Programa Bolsa Família/ Cadastro 
Único. 
 
CONSIDERANDO:   Que o IGD-M contribui para que os municípios busquem, de 
forma continuada, aprimorar a Gestão do PBF e do Cadastro Único, executando com 
qualidade e eficiência as ações sugeridas no Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 
2004, e na Portaria GM/ MDS nº 754, de 20 de outubro de 2010; 
 
RESOLVE: 
 
ART1º -  Aprovar a compra dos mobiliários de uso exclusivo do Programa Bolsa 
Familia/CadÚnico: 03 longarina de cadeiras de 04 lugares;4 ventiladores;um 
trocador para bebê; 03 mesinhas infantil com 2 cadeiras cada;01 purificador de 
água; 04 mesas de escritório;04 cadeiras de escritório com rodinhas;08 cadeiras 
de escritório s/rodinhas;01 TV 42” tela plana com suporte. 
 
 
Esta Resolução entra em vigor, na data de sua publicação. 

 
São Lourenço, 13 de junho de 2017. 

 
 

Elane Medeiros do Espírito Santo 
Presidente do CMAS 
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