
CONSELHOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/SMJ
(CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2076, DE 18 DE ABRIL DE 2018)

RESOLUÇÃO Nº. 12, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019.
Dispõe sobre a Prestação de Contas do Termo de
Fomento intermediado entre a SETDAS e APAE
através da Emenda Parlamentar do Deputado Sérgio
Majeski.

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 2076/2018, de 18 de abril de 2018, resolve em reunião deliberativa extraordinária,
realizada no dia 20 de novembro de 2019.

RESOLVE:

Artigo 1º APROVA a Prestação de Contas de Contas do Termo de Fomento nº
9019/2018, intermediado entre a SETDAS e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE,
no valor de R$ 20.000,00, valores que foram destinados para compra de materiais para o Serviço de
Convivência da APAE, sendo O valor do Termo é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), teve
contrapartida da APAE de R$ 13,87 (treze reais e oitenta e sete centavos), rendeu o valor de R$
24,97 (vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), tendo um total de R$ 20.038,84 (vinte mil
trinta oito reais e oitenta e quatro centavos). O valor utilizado foi de R$ 20.001,22 (vinte mil e um
reais e vinte e dois centavos) e foi devolvido o valor de R$ 37,62 (trinta e sete reais e sessenta e dois
centavos).

Artigo 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

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

Santa Maria de Jetibá /ES, 20 de novembro de 2019.



CONSELHOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/SMJ
(CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2076, DE 18 DE ABRIL DE 2018)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO

Homologo e declaro como Presidente Interino do Conselho Municipal de Assistência Social -
CMAS/SMJ, que a Resolução nº 12/2019, de 20 de novembro de 2019. PROVA a Prestação de
Contas de Contas do Termo de Fomento nº 9019/2018, intermediado entre a SETDAS e Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, no valor de R$ 20.000,00, valores que foram destinados
para compra de materiais para o Serviço de Convivência da APAE, sendo O valor do Termo é de R$
20.000,00 (vinte mil reais), teve contrapartida da APAE de R$ 13,87 (treze reais e oitenta e sete
centavos), rendeu o valor de R$ 24,97 (vinte e quatro reais e noventa e sete centavos), tendo um total
de R$ 20.038,84 (vinte mil trinta oito reais e oitenta e quatro centavos). O valor utilizado foi de R$
20.001,22 (vinte mil e um reais e vinte e dois centavos) e foi devolvido o valor de R$ 37,62 (trinta e
sete reais e sessenta e dois centavos).

Santa Maria de Jetibá/ ES, 20 de novembro de 2019.


