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RESOLUÇÃO NO. 002, DE 10 DE ABRIL 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 10 de abril de 2017. 

          Considerando a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, que rege as celebrações de 

parcerias; 

 

RESOLVE: 

 

           Artigo 1º Aprovar o relatório financeiro da APAE do mês de Janeiro, sendo que para 

cada ordem de pagamento existe um extrato bancário; Ocorreu uma taxa bancaria no valor 

de R$ 37,50 que já foi devolvida de acordo com o processo 5625/2017, e o repasse 

recebido foi utilizado para aquisição de material gráfico, pagamento de ordenados e 

encargos trabalhistas. 

 

 Artigo 2º Aprovar a Proposta de Parceira, com a nova lei 13.019 entrando em vigor 

no inicio do ano de 2017, a celebração de parceria com a APAE não será mais feita por 

meio de Convênio, e sim por meio de Termo de Colaboração Foi encaminhado a APAE 

uma proposta de parceria inicialmente no valor de R$ 245.420,80 para a execução do 

projeto, a equipe de atendimento seria composta por 01 Assistente Social, 01 Psicólogo, 01 

Orientador Social, 05 Facilitadores de Oficina, 01 Terapeuta Ocupacional, 01 Educador 

físico e 01 cuidador. Além desta equipe, a Instituição recebera assistência no custeio de: 

gás de cozinha, água, energia, telefone, combustível e material de consumo para oficinas. 

Porém ao analisar a proposta a APAE constatou que seria inviável a distribuição do valor 

da forma apresentada e apresentou uma nova divisão para a aplicação do recurso. A nova 

proposta manteve o mesmo valor final, alterando apenas como seria alocado o recurso, 

pois inicialmente o valor designado para pagamento de pessoal seria de R$ 210.548,88 e a 

reposta da APAE propôs 238.953,46. A proposta foi aceita pelo município, mas ainda 

tivemos novas mudanças, pois inicialmente seriam firmadas 3 parcerias diferentes com a 

APAE, uma da Administração, uma da Saúde e  uma da Ação Social. 
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Porem o jurídico entendeu que seria mais viável diluir a parceria da Administração entre a 

Ação Social e a Saúde. A Ação Social absorveu uma parte da parceria com a 

administração porem o orçamento usado para essa parte continuara sendo retirado da 

administração, não aumentando o valor repassado do Fundo da Assistência. O valor 

referente a Administração é de R$ 106.158,98, totalizando assim uma parceria de R$ 

351.579,78 firmada com a Assistência Social. 

 

 

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

Santa Maria de Jetibá /ES, 10 de Abril 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 002/2017, de 10 de Abril de 2017, APROVA o relatório financeiro da APAE do 

mês de Janeiro, sendo que para cada ordem de pagamento existe um extrato bancário; Ocorreu 

uma taxa bancaria no valor de R$ 37,50 que já foi devolvida de acordo com o processo 5625/2017, 

e o repasse recebido foi utilizado para aquisição de material gráfico, pagamento de ordenados e 

encargos trabalhistas. Aprova a Proposta de Parceira, com a nova lei 13.019 entrando em vigor no 

inicio do ano de 2017, a celebração de parceria com a APAE não será mais feita por meio de 

Convênio, e sim por meio de Termo de Colaboração Foi encaminhado a APAE uma proposta de 

parceria inicialmente no valor de R$ 245.420,80 para a execução do projeto, a equipe de 

atendimento seria composta por 01 Assistente Social, 01 Psicólogo, 01 Orientador Social, 05 

Facilitadores de Oficina, 01 Terapeuta Ocupacional, 01 Educador físico e 01 cuidador. Além desta 

equipe, a Instituição recebera assistência no custeio de: gás de cozinha, água, energia, telefone, 

combustível e material de consumo para oficinas. Porém ao analisar a proposta a APAE constatou 

que seria inviável a distribuição do valor da forma apresentada e apresentou uma nova divisão para 

a aplicação do recurso. A nova proposta manteve o mesmo valor final, alterando apenas como seria 

alocado o recurso, pois inicialmente o valor designado para pagamento de pessoal seria de R$ 

210.548,88 e a reposta da APAE propôs 238.953,46. A proposta foi aceita pelo município, mas 

ainda tivemos novas mudanças, pois inicialmente seriam firmadas 3 parcerias diferentes com a 

APAE, uma da Administração, uma da Saúde e  uma da Ação Social. Porém o jurídico entendeu 

que seria mais viável diluir a parceria da Administração entre a Ação Social e a Saúde. A Ação 

Social absorveu uma parte da parceria com a administração porem o orçamento usado para essa 

parte continuara sendo retirado da administração, não aumentando o valor repassado do Fundo da 

Assistência. O valor referente a Administração é de R$ 106.158,98, totalizando assim uma parceria 

de R$ 351.579,78 firmada com a Assistência Social. 

 

 

Santa Maria de Jetibá/ ES, 10 de Abril de 2017. 
 
 

 
 

 
 


