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R E S O L U Ç Ã O Nº 044 

 

 

                                                                O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança   e   do  

                                                                Adolescente, em reunião realizada no dia 24 de agosto de 2017, ata  

                                                                de nº 246. 

 

 

R E S O L V E: 

                          

 

                               Art. 1º - Deliberar a aprovação da alteração no Plano de Trabalho e autorização para o 

gasto dos recursos restantes juntamente com a aplicação, referente a entidade FUNDAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL BETUEL, CNPJ nº 02.717.334/0001-06, situada na Avenida 101-B nº 319 – 

Setor Aeroporto, Morrinhos – Goiás, com o Projeto Casa Lar Infância Protegida (Atendimento e 1ª fase da 

Construção da Sede da Casa Lar). 

                                 Art. 2º -  O Plano de trabalho será alterado pelo motivo de que o veículo adquirido 

ficou por um valor inferior ao que consta no Plano e a entidade solicitou o gasto dos rendimentos da 

aplicação de primeira parcela repassada.  

                                 Art. 3º - De acordo com o Ofício nº 019/2017, de 10 de agosto de 2017 da entidade, a 

diferença referente a aquisição do veículo é de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) e o valor da aplicação 

é de R$ 2.254,17 (dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), perfazendo um valor 

total de R$ 8.454,17 (oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dezessete centavos), a serem gastos 

na aquisição de materiais para construção do muro da nova Sede do Projeto Casa Lar Infância Protegida. 

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

 

Morrinhos, 24 de agosto de 2017. 

 

 

Vanderlei Rodrigues Gomes Júnior 

=Presidente Interino do CMDCA= 


