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                       (CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 953, DE 28 DE MARÇO DE 2007) 

 

RESOLUÇÃO NO. 001, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

                   O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS/SMJ, com 

base na Lei no 8.742/93, de 07 de dezembro de 1993, no âmbito de suas atribuições legais 

e conforme a sua Lei de criação no 953/2007, de 28 de março de 2007, que revoga as Leis 

Municipais no 267/95 e 748/04, de 1º de julho de 2005, resolve em reunião deliberativa 

ordinária, realizada no dia 16 de fevereiro de 2017. 

Considerando decreto 192/2017, que altera o decreto 418/2016, altera os membros 

participantes do Conselho Municipal de Assistência Social; 

Considerando a Resolução CNAS nº 15, de 05 de Junho de 2014, que institui a 

Comissão Permanente de Monitoramento e Fiscalização do Cadastro Único e Programa 

Bolsa Família; 

 

RESOLVE: 

 

           Artigo 1º Aprovar a compra de um veículo microônibus para a APAE, comum, sem 

adaptação, com recursos Federais, contra partida da prefeitura assim que tiver todos os 

orçamentos encaminhados. 

 

 Artigo 2º Aprovar a compra de uma VAN adaptada para APAE com as seguintes 

especificações; cor preferencialmente branca, capacidade mínima de 09 passageiros, 

mínimo de 01 box cadeirante e motorista, equipado com ar condicionado, combustível 

diesel, porta lateral corrediça, potência mínima 127 cv, adaptado. 

  

 Artigo 3º Aprovar o seguimento do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, para 

dar continuidade no projeto. O Termo de adesão foi feito em 2014, com duração de cinco 

anos, podendo ser prorrogado, tendo ao final de cada ano a necessidade de novo aceite, 

para o Plano Operacional.  O valor estimado é de R$ 192.500,00 (cento e noventa e dois 

mil e quinhentos reais), pois são 30 produtores este ano, totalizando em média R$ 6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais) por produtor.  

 

 Artigo 4º Aprovar a Relatório de Atividades de outubro novembro e dezembro da 

APAE, que ficaram pendentes de aprovação, citou observações e após colocado em 

votação foram aprovadas. Apresentou também o Relatório Financeiro de dezembro, que 
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está correto, com nota fiscal para cada movimentação e sem restituições, deixa a 

disposição para análise dos interessados. Colocado em votação, foi aprovado. 

 Artigo 5º Aprova as novas alterações na especificação da Compra do Ônibus para o 

Serviço de Convivência, dentre elas, o elevador de acessibilidade, o que altera o 

orçamento, bem como a potência do ônibus de 240 cv para 300 cv.  

 

 Artigo 6º Aprova a junção das contas do FUNCOP do Banco Banestes para apenas 

uma conta só. Conta número 21.117.385 com saldo de R$ 1.867,94 (mil, oitocentos e 

sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) e a conta número 21.445.713, com 

saldo de R$ 333.310,52 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e dez reais e cinquenta e 

dois centavos), serão transferidos para uma nova conta de número 24.325.672 com saldo 

de R$ 81.048,54 (oitenta e um mil quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). 

 

 Artigo 7º Revoga a decisão anterior da Ata 009/2016, que deliberava o leilão do 

veículo GOL, placa MSN 5089 e fica decidido não mais realizar o leilão,pois o carro será 

utilizado nos serviços da SETDAS. 

 

 Artigo 8º Aprova a constituição de uma Comissão Permanente de Monitoramento e 

Fiscalização do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, a partir da Resolução CNAS nº 

15, de 05 de Junho de 2014. A comissão fica composta por duas pessoas: Altemar Fardin, 

representando o Poder Público e Luiza Maria Sossai Berger, representando a Sociedade 

Civil. 

 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
 
 

Santa Maria de Jetibá /ES, 16 de Fevereiro de 2017. 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO 

 

Homologo e declaro como Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS/SMJ, que a Resolução nº 001/2017, de 16 de Fevereiro de 2017, APROVA a 

compra de um veículo microônibus para a APAE, comum, sem adaptação, com recursos 

Federais, contra partida da prefeitura assim que tiver todos os orçamentos encaminhados. 

Aprova a compra de uma VAN adaptada para APAE com as seguintes especificações; cor 

preferencialmente branca, capacidade mínima de 09 passageiros, mínimo de 01 box 

cadeirante e motorista, equipado com ar condicionado, combustível diesel, porta lateral 

corrediça, potência mínima 127 cv, adaptado. Aprova o seguimento do Programa de 

Aquisição de Alimentos - PAA, para dar continuidade no projeto. O Termo de adesão foi 

feito em 2014, com duração de cinco anos, podendo ser prorrogado, tendo ao final de cada 

ano a necessidade de novo aceite, para o Plano Operacional.  O valor estimado é de R$ 

192.500,00 (cento e noventa e dois mil e quinhentos reais), pois são 30 produtores este 

ano, totalizando em média R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) por produtor. Aprova o 

Relatório de Atividades de outubro novembro e dezembro da APAE, que ficaram pendentes 

de aprovação, citou observações e após colocado em votação foram aprovadas. 

Apresentou também o Relatório Financeiro de dezembro, que está correto, com nota fiscal 

para cada movimentação e sem restituições, deixa a disposição para análise dos 

interessados. Colocado em votação, foi aprovado. Aprova as novas alterações na 

especificação da Compra do Ônibus para o Serviço de Convivência, dentre elas, o elevador 

de acessibilidade, o que altera o orçamento, bem como a potência do ônibus de 240 cv 

para 300 cv. Aprova a junção das contas do FUNCOP do Banco Banestes para apenas 

uma conta só. Conta número 21.117.385 com saldo de R$ 1.867,94 (mil, oitocentos e 

sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) e a conta número 21.445.713, com 

saldo de R$ 333.310,52 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e dez reais e cinquenta e 

dois centavos), serão transferidos para uma nova conta de número 24.325.672 com saldo 

de R$ 81.048,54 (oitenta e um mil quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). 

Revoga a decisão anterior da Ata 009/2016, que deliberava o leilão do veículo GOL, placa 

MSN 5089 e fica decidido não mais realizar o leilão,pois o carro será utilizado nos serviços 

da SETDAS. Aprova a constituição de uma Comissão Permanente de Monitoramento e 

Fiscalização do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, a partir da Resolução CNAS nº 

15, de 05 de Junho de 2014. A comissão fica composta por duas pessoas: Altemar Fardin, 

representando o Poder Público e Luiza Maria Sossai Berger, representando a Sociedade 

Civil. 

 

 

Santa Maria de Jetibá/ ES, 16 de Fevereiro de 2017. 
 
 
 
 


