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O Conselho Municipal de As-
sistência Social (CMAS) re-
alizou neste mês, no salão 
do Pensionato, a XII Con-

ferência Municipal de Assistên-
cia Social de Mairiporã com o tema 
“Assistência Social é um direito: 
Evolução e desa� os do SUAS no 
município de Mairiporã”.

De suma importância para identi-
� car os rumos que devem ter a polí-
tica de serviços socioassistenciais do 
município, a Conferência teve o obje-
tivo de debater, elaborar e promover 
diretrizes para criação e implemen-
tação do Plano para os SUAS.

Segundo a organização, o even-
to tem como objetivos avaliar a Po-
lítica de Assistência Social e de� nir 
diretrizes para o aprimoramento do 
Sistema Único de Assistência So-
cial (SUAS).

De acordo com o prefeito Anto-
nio Aiacyda, mesmo diante de to-
dos os desa� os enfrentados, o mu-
nicípio tem avançado na qualidade 
da prestação dos serviços, progra-
mas, benefícios e projetos socio-

CMAS realiza a Conferência 
Municipal de Assistência Social

assistenciais. “Nossa gestão prima 
pelo bem-estar e valorização dos 
nossos usuários. Esse é um momen-

to importante para o debate em tor-
no das políticas públicas. Além dis-
so, em eventos como este é possível 

avaliar as ações até aqui realizadas, 
propor diretrizes e estratégias para 
avançar cada vez mais”, disse.

D4Sign 5af3e8c7-de72-486b-97c1-fd8bbab70bed - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



   P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  M a i r i p o r ã

Ano X - Edição 846
S e x t a - f e i r a ,  2 0  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 1 9 2 ATOS

OFICIAIS

E
X
P
E
D
I
E
N
T
E

A Imprensa Ofi cial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação da Prefeitura Mu-
nicipal de Mairiporã, produzida pela Assessoria de Comunicação e Imprensa. Circula 
semanalmente, podendo haver edições extras. Edição imprensa aos sábados, com 
distribuição gratuita e dirigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições 
públicas de âmbito municipal, bancas de jornais, postos autorizados ou serem reti-
rados no Paço Municipal, localizado a Alameda Tibiriçá, 374 - Vila Nova - Mairiporã/
SP. Matrícula nº 16. Jornalista responsável: José Luis G. Moraes - MTB: 33.836
E-mail: imprensa@mairipora.sp.gov.br                                 Telefone: (11) 4419.8095

DECRETO Nº 8.796, DE 18 DE SETEMBRO DE 2.019

Estipula limite de valor para regime de adiantamento mensal previsto na Lei nº 1.140, de 27 de junho de 1985 e revoga o Decreto 
nº 8.428, de 30 de agosto de 2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º Fica estipulado o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), como limite do regime de adiantamento único ou mensal, previsto na Lei nº 1.140, 
de 27 de junho de 1985.

Art. 2º O período de aplicação dos adiantamentos únicos, previsto no §3º do art. 3º da Lei nº 1.140, de 27 de junho de 1985, como limite do regime de 
adiantamento, fi ca estipulado em trinta dias, com exceção dos adiantamentos realizados por servidores lotados na Procuradoria do Município, os quais 
poderão ser aplicados no período de até sessenta dias.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 8.428, de 30 de agosto de 2017.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Tibiriçá, em  18 de setembro de 2019

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA  LEONÍLIA LEITE
 Prefeito Municipal  Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização

 ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS  FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS
 Secretária Municipal da Fazenda  Diretora Administrativa

Administração
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