
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS
  

RESOLUÇÃO N. 16 CEAS/RO/2020/SEAS-CEASRO

 

  

Delibera ad referendum sobre a
XII Conferência Estadual de
Assistência Social e sobre o
recurso destinado ao Controle
Social para exercício 2020

A Mesa Diretora do Conselho Estadual de Assistência Social de Rondônia – CEAS/RO, no uso das
atribuições legais constantes no Art.  28 – I e III do seu Regimento Interno, em Reunião por
videoconferencia realizada no dia 19 de agosto de 2020.
Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, que dispõem sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências;
Considerando a Lei Estadual 1.052 de 12 de dezembro de 2019 - que dispõem  sobre o Sistema Único de
Assistência Social - SUAS no Estado do Rondônia; 
Considerando o Decreto Estadual 24.639 de 30 de dezembro de 2019 - que dispõem sobre a
regulamentação do cofinanciamento do SUAS no Estado de Rondônia;
 Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo
Corona vírus (COVID-19);
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual determina procedimentos para o
enfrentamento de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo Corona vírus;
Considerando o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de 2020;
Considerando a determinação contida no § 5º, Artigo 3º, do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020,
em que os órgãos públicos devem manter mecanismos que viabilizem a tomada de decisões, inclusive as
colegiadas;
Considerando que no exercício de 2020, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) o
Conselho Estadual de Assistência Social não terá condições de executar as ações previstas em seu plano
de ação, em especial, a realização da XII Conferência Estadual de Assistência Social;
 
RESOLVE:
Art. 1 º - Adiar a realização da XII Conferência Estadual de Assistência Social de Rondônia, para o
exercício de 2021 (observando todas as garantias, por parte do Órgão Gestor - SEAS, necessárias para
sua concretização);
Art. 2º - Deliberar sobre o recurso no valor de R$208.000,00 (CC 11167-8 FONTE 100) destinados para
as ações do CEAS e para realização XII Conferências Estadual de Assistência Social, conforme apontado
no Plano de Ação SEAS-CAS 2020, recomendando ao Órgão Gestor, a utilização do referido
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recurso, nas ações de enfrentamento à pandemia preferencialmente na modalidade fundo a fundo aos
municípios, e por conseguinte, que esses apliquem nos equipamentos CRAS e CREAS.
Art. 3º -  Publique-se, cumpra-se.
                       
Porto Velho, 19 de agosto de 2020.

 

CARLOS HENRIQUE GOMES SOUSA
Conselheiro Presidente do CEAS/RO

Documento assinado eletronicamente por Carlos Henrique Gomes Sousa,
Usuário Externo, em 20/10/2020, às 12:50, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto
nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,
informando o código verificador 0013131214 e o código CRC BED3C774.

Referência: Caso responda esta Resolução, indicar expressamente o Processo nº
0026.051929/2020-61 SEI nº 0013131214
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http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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