
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MIMOSO DO SUL 
 LEI Nº 1184 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995 

Rua: Presidente Vargas, nº 107, Centro Mimoso do Sul-ES 

CEP:29.400-00, Tel: (28) 3555-1742 E-mail: conselho.assistencia@yahoo.com.br 

 
 RESOLUÇÃO 017/ 2019  
 

Dispõe sobre a aprovação da Prestação de 
Contas do recurso FUNCOP processo nº 
81878764/SETADES. 
 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL – 

ES (CMAS), em reunião ordinária realizada no dia 05 de dezembro de 2019, ata nº 046/2019, no 

uso de suas atribuições que lhe confere na Lei Municipal n° 1184/1195 de 19 de dezembro de 1195 

atualizada pela Lei nº 1806/2009.  

RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar a prestação de contas dos recursos do FUNCOP, processo nº 818787/SETADES, 

conta nº 28.712.404, agencia 0125 BANESTES. 

 

§ 1.º Aprova-se: 

 

a) FUNCOP - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza está conta é referente 

aquisição de material permanente para utilização no CRAS e CREAS, aquisição de veículo 

e reforma/ampliação do CRAS. O valor repassado foi de R$ 149.819,38 (cento e quarenta 

e nove mil oitocentos e dezenove reais e trinta e oito centavos), aplicação financeira 

R$3.703,47(três mil setecentos e três reais e quarenta e sete centavos), tarifas bancárias 

R$262,00 (duzentos e sessenta e dois reais), recursos próprios utilizados R$13.133,40 

(treze mil cento e trinta e três reais e quarenta centavos), valor da aplicação financeira 

utilizada R$2.533,71 (dois mil quinhentos e trinta e três reais setenta e um centavos), saldo 

em conta para devolução R$1.169,76 (hum mil cento e sessenta e nove reais e setenta e 

seis centavos). O saldo em conta será devolvido através de DUA ao Governo do Estado. 

 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação; 

 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE, CUMPRA-SE. 

Mimoso do Sul-ES, 11 de dezembro de 2019. 
 

Liliane de Castro Vicente 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Mimoso do Sul-ES 


