
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO CMAS Nº 135

O  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  DO

MUNICÍPIO  DE  PEDRO  LEOPOLDO  -  MG,  instituído  nos  termos  da  Lei

Municipal nº 3.450 de 21 de dezembro de 2016, representado por seu Presidente

Domício Moreira Nascimento, no uso de suas atribuições e em cumprimento à

deliberação  exarada  pelos  Conselheiros  em Sessão  Extraordinária  do  Plenário

realizada remotamente pela Plataforma Zoom devido à pandemia COVID-19 no

dia  30  de  novembro  iniciada  as  9h00,  conforme  consignado  em  gravação,

RESOLVE:

Art.  1º  -  APROVAR  o Plano de Serviço  do FEAS -  Fundo Estadual  de

Assistência  Social  nº  875158  encaminhado  pela  Gestora  Municipal  de

Desenvolvimento Social através do Ofício 095/2020 e tendo como beneficiário a

Entidade LAIITE – Lar para Idosos Irmã Tereza no corrente ano no valor total de

R$ 48.554,00 (Quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais). 

Art. 2º - RECOMENDAR a Gestora Municipal de Desenvolvimento Social

as seguintes  medidas e execução das ações do Plano de Serviço aprovado na

forma do artigo anterior e na hipótese de ocorrência do evento “contagio pelo

COVID-19 de pessoa idosa”:

a) Apresentação de Plano de disponibilização dos recursos concedidos pelo FEAS

ao LAIITE -  Lar para Idosos Irma Tereza e suas condicionantes;



b)  Definição de  forma e  prazos  para  a  prestação  de  contas  dos  recursos  que

venham a ser disponibilizados para a finalidade prevista no Plano de Serviço do

FEAS;

c) Celebração de Aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2018 celebrado pelo

Município de Pedro Leopoldo com a entidade LAIITE – Lar para Idosos Irmã

Tereza,  comtemplando  também  a  possibilidade  de  utilização  dos  recursos

disponibilizado pelo FEAS.

Art. 3 –RECOMENDAR a Gestora Municipal de Desenvolvimento Social, e em

razão dos termos do Plano Contingencial de Combate a COVID-19 apresentado

pela  Entidade,  exclusão  da  proposta  de  criação  de  espaço  para  empregados

contida  nas  medidas  de  contingencias  da  SMDS,  com  utilização  de  recursos

oriundos do Plano de Serviço do FEAS.

Art. 4 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pedro Leopoldo, 30 de outubro de 2020.

___________________________
Domício Moreira Nascimento

Presidente
Conselho Municipal de Assistência Social/PL - 2020


