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

RESOLUÇÃO Nº. 003, DE 14 DE MARÇO DE 2018.
Publica a Deliberação sobre o Convênio da
APAE 2016. Emenda Parlamentar para APAE.
Prorrogação da Vigência do Conselho de Assistência.

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 14 de março de 2018.

RESOLVE:

Artigo 1º Aprova a Prestação de Contas Final do Convênio 02/2016 entre a Prefeitura e a

APAE. O processo foi findado após da devolução do recurso utilizado indevidamente pela APAE.

Artigo 2º Aprova a Emenda Parlamentar enviado pelo deputado Sérgio Magescki para

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

Artigo 3º Aprova a Prorrogação da Vigência do Colegiado do Conselho Municipal de

Assistência Social, no prazo de 90 (noventa) dias, por meio de decreto. Prorrogação devido estar andamento

reformulação da lei de criação do CMAS, não havendo tempo hábil para o término, com isso, é inviável abrir

um processo de nova composição seguindo a lei antiga. Por este motivo abre a sugestão ao conselho, de

prorrogar este Colegiado por mais 90 (noventa) dias, esse período tramitará a lei e será enviada a Câmara

Municipal para aprovação e também abrir o processo de nova composição do conselho, já seguindo a lei nova.

Artigo 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

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

Santa Maria de Jetibá /ES, 14 de março 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 003/2018, de 14 de março de 2018. Aprova a Prestação de Contas Final do

Convênio 02/2016 entre a Prefeitura e a APAE. O processo foi findado após da devolução do recurso utilizado

indevidamente pela APAE. Aprova a Emenda Parlamentar enviado pelo deputado Sérgio Magescki para

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Aprova a

Prorrogação da Vigência do Colegiado do Conselho Municipal de Assistência Social, no prazo de 90 (noventa)

dias, por meio de decreto. Prorrogação devido estar andamento reformulação da lei de criação do CMAS, não

havendo tempo hábil para o término, com isso, é inviável abrir um processo de nova composição seguindo a lei

antiga. Por este motivo abre a sugestão ao conselho, de prorrogar este Colegiado por mais 90 (noventa) dias,

esse período tramitará a lei e será enviada a Câmara Municipal para aprovação e também abrir o processo de

nova composição do conselho, já seguindo a lei nova.

Santa Maria de Jetibá/ ES, 14 de março de 2018.


