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Consulta pública  

A Secretaria Municipal de Assistência Social destaca que a abertura para consulta pública 

tem o objetivo de regulamentar da política pública de assistência social de São José do Rio 

Preto e instituir o SUAS RIO PRETO. 

 

A Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, organizou a Assistência Social 

por meio de um sistema descentralizado e participativo o qual é integrado pelos entes 

federativos, conselhos de assistência social e as entidades e organizações de assistência 

social, com a edição da Lei nº 12.435/11, o sistema descentralizado e participativo que 

organiza a assistência social – Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – passa a integrar a 

LOAS.  

Como bem ressalta o documento - Orientação aos Municípios sobre Regulamentação da 

Política Municipal de Assistência Social – “a auto-organização do ente permite os demais 

aspectos da autonomia federativa, sobretudo a autolegislação que tutelará as diversidades 

regionais, dando-lhe tratamento adequado às necessidades específicas e adaptando as 

peculiaridades da região as competências que lhe cabem no âmbito da assistência social” 

(MDS, 2015). Sendo assim, é fundamental a regulamentação da política pública de 

assistência social pelos entes federados, respeitados, a autonomia político-administrativa 

advindos da Constituição Federal. 

Além disso, o Pacto de Aprimoramento do SUAS 2014-2017, aprovado por meio da 

Resolução CNAS nº 18/2013, destinado à gestão municipal, prevê a adequação da legislação 

municipal ao SUAS, que dispõe acerca do respectivo Sistema. Tendo em vista que o “Pacto 

de Aprimoramento do SUAS, aprovado por Resolução do CNAS, possui força cogente com 

fulcro no inciso II do art. 18 da LOAS, portanto é de observância obrigatória pelos estados, 

municípios e Distrito Federal” (MDS,2015).  

Desse modo, São José do Rio Preto, deve organizar a assistência social por meio do sistema 

descentralizado e participativo denominado SUAS, de acordo com sua competência, de 

forma a possibilitar a prestação dos serviços, benefícios, programas e projetos da assistência 

social com melhor qualidade à população.  

O texto do documento SUAS RIO PRETO, foi elaborado com base na “Orientação aos 

Municípios sobre Regulamentação da Política Municipal de Assistência Social” pactuado 

entre a Secretaria Nacional de Assistência Social  e a Comissão Intergestores Tripartite 
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(Resolução Nº 12, de 4 de Dezembro de 2014). Contou com a consultoria Técnica da Profª 

Drª Dirce Koga e apreciação dos coordenadores de departamentos da SEMAS.  

 

Neste momento, está aberta para a consulta pública, sendo que após, o documento será 

apresentado ao CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de São José do Rio Preto 

para deliberação e enviada à Procuradoria Geral do Município – PGM para providências 

legais.  

 


