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RESOLUÇÃO nº 059, 12 de julho de 2012. 
 

Aprovar a Alteração do Plano de Trabalho/2012 da 
entidade ADEFICA. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 12 
de julho de 2012 e no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, 
especialmente o artigo 10 que dispõe que a celebração de convênios pelo poder executivo com 
entidades e organizações de Assistência Social será em conformidade com os Planos 
aprovados pelos respectivos Conselhos; 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007; 
CONSIDERANDO a Resolução do CMAS n.º 067 de 2011 que dispõe sobre a partilha dos 
recursos para subvenção mensal 2012 às entidades e organizações de Assistência Social, 
através do FMAS; 
CONSIDERANDO a Resolução do CMAS n.º 073/2011 a qual aprova os Planos de Trabalho 
2012 das entidades e organizações de Assistência Social, para fins de subvenção social 
através do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS. 
CONSIDERANDO a solicitação de alteração do Plano de Trabalho 2012 da entidade 
Associação das Pessoas com Deficiência Física de Cascavel- ADEFICA expressa no ofício 
057/2012; 
CONSIDERANDO o parecer favorável à reformulação do Plano de Trabalho 2012 da entidade 
ADEFICA apresentado pela Secretaria de Assistência Social; 
CONSIDERANDO que a entidade programou a realização das despesas mensalmente em 
conformidade com o planejamento da entidade; 
CONSIDERANDO que a alteração proposta não incide na alteração no objeto do convênio 
vigente; 
CONSIDERANDO que a alteração proposta acresce atividades a serem desempenhadas pela 
entidade; 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Aprovar a Alteração do Plano de Trabalho/2012 da entidade Associação das Pessoas 
com Deficiência Física de Cascavel- ADEFICA. 

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 12 de julho de 2012. 
 

 
Inês de Paula 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


