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RESOLUÇÃO Nº 01/2021 

 

Aprova os aditivos de prorrogação de vigência das parcerias celebradas entre Municípios e 

as Entidades, objetivando a prevenção da contaminação do coronavírus (COVID-19). 

  

 O CMAS – Pará de Minas, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Federal nº 

8.742/93 – LOAS e Lei Municipal nº 6.019/2016; de acordo com o Regimento Interno, e após 

deliberação da plenária na reunião ordinária realizada no dia 28 de Janeiro de 2021. 

 Considerando a apresentação das representantes da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social e análise realizada pelos conselheiros. 

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1.º – Aprovar, nos termos desta RESOLUÇÃO, a prorrogação de vigência das parcerias 

firmadas entre o Município e as entidades para o repasse de recursos financeiros com objetivo de 

apoiar a execução dos serviços, implementar ações suplementares e emergenciais objetivando a 

prevenção da contaminação do Coronavírus (COVID-19) e executar ações de enfrentamento aos 

impactos provocados pela pandemia. 

 

 Parágrafo Único – As parcerias prorrogadas foram: 

 – Cidades Ozanan de Pará de Minas: prorrogação do Acordo de Cooperação nº 0002/2020 por mais 

03 (três) meses; 

 – Cidade Ozanan de Pará de Minas: prorrogação do Termo de Colaboração nº 004/2020 por mais 02 

(dois) meses; 

 – Abrigo Casa do Caminho: prorrogação do Termo de Colaboração nº 007/2020 por mais 02 (dois) 

meses; 

 – Instituto Integrar Vidas: prorrogação do Termo de Colaboração nº 009/2020 por mais 02 (dois) 

meses; 

 – APAE: prorrogação do Acordo de Cooperação nº 0003/2020 por mais 03 (três) meses; 

 – Inspetoria São João Bosco: prorrogação do Termo de Colaboração nº 013/2020 por mais 01 (um) 

mês. 

 

 Art. 2.º – Esta RESOLUÇÃO entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Pará de Minas, 28 de janeiro de 2021 

 

 

 

Adriana Silva Naime Moura 
Presidente do CMAS 
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