
CONSELHOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/SMJ
(CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 953, DE 28 DE MARÇO DE 2007)

RESOLUÇÃO Nº. 002, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018.
Publica a Deliberação sobre a Prestação de
Contas do Convênio 052/2007 da APAE e a
Repactuação do Plano Operacional do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) para 2018.

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 extraordinária, realizada no dia 22 de fevereiro de 2018.

RESOLVE:

Artigo 1º Aprova a prestação de contas do Convênio 052/2007 da APAE. O valor do

Convênio e de R$20.000,00 (vinte mil reais), que foi usado para a compra dos equipamentos para construção

da piscina.

Artigo 2º Aprova a repactuação do Plano Operacional do Programa de Aquisição de

Alimentos para o ano de 2018. Foi explicado todo o programa pontualmente, com seus respectivos valores,

qual é o requisito dos produtores aptos para ingressar no programa e como será feito a seleção do público alvo.

Artigo 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

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

Santa Maria de Jetibá /ES, 22 de fevereiro de 2018.



CONSELHOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/SMJ
(CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 953, DE 28 DE MARÇO DE 2007)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO

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

CMAS/SMJ, que a Resolução nº 002/2018, de 22 de fevereiro de 2018. Aprova a prestação de contas do

convênio 052/2007 da APAE. O valor do Convênio e de R$20.000,00 (vinte mil reais), que foi usado para a

compra dos equipamentos para construção da piscina. Aprova a repactuação do Plano Operacional do

Programa de Aquisição de Alimentos para o ano de 2018. Foi explicado todo o programa pontualmente, com

seus respectivos valores, qual é o requisito dos produtores aptos para ingressar no programa e como será feito a

seleção do público alvo.

Santa Maria de Jetibá/ ES, 22 de fevereiro de 2018.


