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RESOLUÇÃO nº. 031, de 12 de maio de 2011. 
 

REVOGA a Resolução CMAS n° 013 de 10 de 
março de 2011 e altera dispositivos da Resolução 
CMAS n° 033 de 2008 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária 
realizada em 12 de maio de 2011, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº. 4.537/07, e: 
 

CONSIDERANDO que a Resolução CMAS n° 013 de 10 de março de 2011 está 
divergente com as normativas do tribunal de Contas do Paraná; 
 

CONSIDERANDO que a Resolução CMAS n° 033 de 2008 regulamenta o repasse dos 
recursos sob a forma de subvenção mensal ou auxilio do Fundo Municipal de 
Assistência Social – FMAS para o ano de 2009; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - REVOGAR a Resolução CMAS n° 013 de 10 de março de 2011a qual dispõe 
sobre a revogação de dispositivos da Resolução CMAS nº 033 de 2008 que regulamenta 
o repasse dos recursos sob a forma de Subvenção mensal ou auxílio do Fundo 
Municipal de Assistência Social-FMAS para o ano de 2009. 
 
Art. 2º - ALTERAR  dispositivos da Resolução n° 033 de 2008 033 de 2008 que 
regulamenta o repasse dos recursos sob a forma de Subvenção mensal ou auxílio do 
Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS para o ano de 2009. Sendo que as 
alterações são as seguintes: 
  Art. 1°  da resolução 033/2008, revogar: “ano de 2009”. 

Art. 6°  da resolução 033/2008, revogar parte do inciso III, ou seja: 
“férias, 13º salário”..............................;uma vez que não há normativas 
contrárias ao pagamento de férias e 13° salário. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Resolução/CMAS nº 013 de 10 de março de 
2011. 
 

Cascavel, 12 de maio de 2011. 
 
 

VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


