
 

 

 

 
RESOLUÇÃO nº 040, de 13 de setembro de 2010. 

 

APROVA a celebração de Convênio entre a 
Entidade Albergue Noturno André Luis e o 
Município, para repasse de recursos 
alocados no Fundo Municipal de 
Assistência Social para os meses de 
setembro a dezembro de 2010. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária  
realizada em 13 de setembro de 2010, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 

CONSIDERANDO que a Entidade Albergue Noturno fez as adequações 
necessárias no que concerne à Política de Assistência Social e que atenderá 
20 pessoas especificamente público da Assistência Social;  
 

CONSIDERANDO a relevância dos Serviços prestados pelo Albergue Noturno, 
na área de Proteção Social Especial de Alta Complexidade; 
 

CONSIDERANDO que a Entidade executará os Serviços na modalidade Casa 
de Passagem para adultos e famílias e que seus usuários atendidos sejam 
preferencialmente adultos e/ou grupos familiares em situação de desabrigo por 
abandono, migração, ausência de residência, pessoas em transito e sem 
condições de auto-sustento; 
 

CONSIDERANDO que o atendimento será continuado e ininterrupto, 
caracterizado pelo plantão diurno para atendimentos das emergências 
ocorridas pelos usuários já acolhidos; e pelo plantão noturno para 
atendimentos de possíveis emergências e intercorrências; 
 

CONSIDERANDO os pareceres Técnico Social e Administrativo emitidos pela 
Coordenadora do Setor de Monitoramento e Avaliação e a Encarregada do 
Setor de Convênios, sendo quês estes pareceres são favoráveis à celebração 
do Convênio; 
 

CONSIDERANDO o parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, 
Projetos, Serviços e Inscrições e de Orçamentos e Finanças, o qual é favorável 
à aprovação do Convênio paro o Albergue Noturno; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º  - APROVAR  a celebração de Convênio entre a Entidade Albergue 
Noturno André Luis e o Município, para repasse de recursos alocados no 
Fundo Municipal de Assistência Social para os meses de setembro a dezembro 
de 2010. 
 

Art. 2º -  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 
Revogadas as disposições em contrário. 
 

Cascavel, 13 de setembro de 2010. 

 

VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


