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RESOLUÇÃO 032/2008 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que 

lhe confere a Lei Municipal nº4.537/07, resolve: 

 

 Art. 1º - Deliberar sobre as Prestações de Contas/2008, referente aos recursos 

subvencionados às entidades de Assistência Social através do FMAS-Fundo Municipal 

de Assistência Social, da seguinte forma: 

 

I- GUARDA MIRIM 

a) Aprovar as Prestação de Contas dos meses de janeiro e fevereiro com a ressalva: O 

gasto deverá ser condizente com o Plano de Trabalho; 

b) Aprovar as Prestações de Contas dos Meses de Março, Abril, Maio e Junho; 

II-       ACADEVI 

a) Aprovar as Prestações de Contas dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio 

e junho com a ressalva: A entidade deverá adequar os gastos conforme Plano de 

Aplicação Aprovado pelo CMAS; 

III-     LAR DOS BEBÊS 

a) Aprovar as Prestações de Contas dos meses de janeiro, fevereiro e março com a 

ressalva: A entidade deverá observar a Resolução 003/2006 do TCE que prevê que 

para cada despesa seja emitido cheque bancário nominativo ou ordem bancária 

identificada. 

IV-   APAE 

a) Aprovar as Prestações de Contas dos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio e 

junho; 

b) Aprovar a Prestação de Contas do mês de março com a ressalva: A entidade deverá 

devolver ao FMAS o valor de R$ 6,69 referente à aquisição de item não constante no 

Plano de Trabalho e divergente do Objeto de Convênio; 
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V- APOFILAB- 

a) Aprovar a Prestação de Contas do mês de janeiro com a ressalva: A entidade deverá 

readequar o Plano de Trabalho e devolver ao FMAS o valor de R$ 70,00 referente à 

aquisição de item não constante no Plano de Trabalho e divergente do Objeto de 

Convênio; 

b) Aprovar as Prestações de Contas dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho; 

VI- ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO 

a) Aprovar as Prestação de Contas dos meses de janeiro, fevereiro e março com a 

ressalva: A entidade deverá devolver ao FMAS o valor de R$ 133,52 referente à 

aquisição de item não constante no Plano de Trabalho e divergente do Objeto de 

Convênio; 

 

Art. 2º - Aprovar as Prestações de Contas/2008, referente aos recursos oriundos do 

FMAS-Fundo Municipal de Assistência Social subvencionados às entidades: 

 I- CEMIC – janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho; 

II- ADEFICA - janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho; 

 

Art. 3º - Desaprovar as Prestações de Contas da entidade Abrigo São Vicente de Paulo 

referente aos meses de abril, maio e junho pois o recurso da subvenção foi utilizado 

totalmente na aquisição de item não constante no Plano de Trabalho e divergente do 

Objeto de Convênio; 

 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 

  

Cascavel, 14 de agosto de 2008. 

 

 

 

VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 


