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RESOLUÇÃO Nº 05/2021 – CMAS 

 

 
 

ALTERA A RESOLUÇÃO 04/2021 – CMAS QUE DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO 

DO PLANO DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO REPASSE 

FUNDO A FUNDO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL PARA O ANO DE 2021 

 
 

O Pleno do CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

ANCHIETA/SC, no dia 03 de maio de 2021, no uso da competência que lhe confere a 

Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e 

a Lei Municipal nº 2.349, de 11 de dezembro de 2017, e Decreto Municipal nº 63, de 19 

de março de 2021;  
 

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal da Assistência Social tem, dentre suas 

atribuições, analisar e aprovar o plano de trabalho para aplicação dos recursos para 

aplicação dos recursos do repasse Fundo a Fundo do Cofinanciamanto Estadual de 

Assistência Social para o ano de 2021; 

 

CONSIDERANDO diligência da Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social, por 

meio de ligação telefônica do servidor Angelo, na manhã do dia 03/05/2021, solicitando 

adequações no Plano de Trabalho que prevê aplicação dos recursos do FEAS em 2021; 

 

 

RESOLVE:  

 

 

Art. 1º Aprovar por unanimidade de votos do quórum, o novo plano de trabalho 

apresentado pela Gestão da Secretaria de Assistência Social, contemplando as 

adequações necessárias solicitadas em diligência da Gestão Estadual do Fundo Estadual 

de Assistência Social. 

 

Art. 2º Os incisos I e II do Art. 1º da Resolução 04/2021 – CMAS passam a vigorar com 

a seguinte redação, sendo acrescido no artigo o inciso III: 

I - Para os Serviços de Proteção Social Básica – Investimento o valor de R$ 

66.964,29 (Sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove 

centavos) para a ampliação do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS com a 

construção de uma sala para melhorar o atendimento às famílias que buscam o 

atendimento do Cadastro único e/ou aquisição de brinquedos para equipar o parquinho 

junto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos. 

II - Para os Serviços de Proteção Social Básica – Custeio o valor de R$ 28.698,98 

(Vinte e oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos) a ser 

aplicado no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para aquisição de materiais de 

mailto:assistenciasocial@anchieta.sc.gov.br


Estado de Santa Catarina 

Município de Anchieta 

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

Rua Vereador Geraldo Garlet, 59/CEP: 89.970.000 --- Anchieta – SC 
e-mail: assistenciasocial@anchieta.sc.gov.br / Página eletrônica: www.anchieta.sc.gov.br. 

 

expediente e consumo, produtos de higiene e limpeza, alimentação para as oficinas do 

PAIF e SCVF e outras despesas de manutenção e outras despesas vinculadas ao PAIF e 

SCFV. 

III – Para benefícios eventuais na aquisição de cestas básicas, aluguel social, 

auxílio funeral e auxílio natalidade e R$ 31.887,75 (Trinta e um mil, oitocentos e oitenta 

e sete reais e setenta e cinco centavos) 

 
 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Anchieta/SC, 03 de maio de 2021. 
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