
 

 

 

 

 

 

 

Rua Paschoal Brioschi – s/nº. Centro – Jaguaré – Estado do Espírito Santo – Tel.: (27) 3769-1457 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAGUARÉ – COMASJ 

(Leis Municipais Nº. 361/96 - 391/97 – 1.312/16) 

             
RESOLUÇÃO Nº 08, DE 10 DE JULHO DE  2019. 

 

Aprova a Prestação de Contas referente ao TERMO DE 

FOMENTO Nº 9055/2017, celebrado entre a Secretaria de Estado 

de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – SETADES e 

a Associação de Deficientes Visuais de Jaguaré – ADVJ-UNICEJ. 

 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMASJ, no uso das atribuições 

que lhe conferem as Leis Federais Nº 8.742/93 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), 

Lei Nº 12.435/11 e Lei Municipal Nº 361/96 com as alterações introduzidas pela Lei Nº 391/97 e 

pela Lei nº 1.312/2016; 

 
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 

Social – SETADES, celebrou TERMO DE FOMENTO Nº 9055/2017 com a Associação de 

Deficientes Visuais de Jaguaré – ADVJ-UNICEJ, no valor de R$ 19.998,93 ( dezenove mil, 

novecentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos); 

 

CONSIDERANDO que o objeto do referido termo de fomento consiste na cooperação técnica e 

financeira para realização de despesas de custeio e manutenção das atividades desenvolvidas 

pela Associação de Deficientes Visuais de Jaguaré – ADVJ-UNICEJ, visando à melhoria da 

qualidade do atendimento à pessoa com deficiência e seus familiares; 

   

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas referente ao TERMO DE FOMENTO Nº 9055/2017, 

celebrado entre a Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – 

SETADES e a Associação de Deficientes Visuais de Jaguaré – ADVJ-UNICEJ. 

 

Art. 2º - A aprovação refere-se ao efetivo cumprimento do objeto pactuado, ficando à 

SETADES de acordo com setor contábil e jurídico a responsabilidade da análise técnica das 

transações financeiras efetuadas. 

  

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do objeto pactuado totalizaram o valor de R$ 

18.679,68 (dezoito mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), e a 

instituição realizou restituição de convênios no valor de R$ 1.446,96 (Um mil, quatrocentos e 

quarenta e seis reais e noventa e seis centavos). 

 

Art. 4º - A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário.  

 

                                                                               Jaguaré, 10 de julho de 2019. 

 
_________________________________ 

Maria Aparecida Rangel Tersi 
Presidente do COMASJ 


