
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMPDCA Nº 003/2020, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõe sobre a prorrogação do prazo da publicação
da lista final dos projetos relativos à promoção,
proteção e defesa dos direitos das crianças e
adolescentes que serão financiados com recursos do
FMCA - aprovados para o edital 001/2019 do
Município de Vassouras – RJ.

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VASSOURAS – RJ –
CMPDCA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Municipal n° 1.724 de 24 de outubro de 1995 e pela Lei Municipal n°
2.641 de 26 de outubro de 2011;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 4.133, de 05 de
dezembro de 2017, que regulamenta a Lei Federal nº 13.019/2014,
que dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das
parcerias celebradas entre a Administração Pública do Município de
Vassouras e as Organizações da Sociedade Civil, mediante a execução
de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de
trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento
ou de acordos de cooperação;
CONSIDERANDO a ata nº 001/2020 da comissão de seleção
constituída através da o Decreto Municipal nº 4.446/2019, que dispõe
sobre o processamento e julgamento de chamamento público das
parcerias a serem firmadas pela Secretaria Municipal de Assistência
Social utilizando o recurso do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente para avaliação das propostas e aprovação dos planos de
trabalho;
RESOLVE:
Art. 1º – Fica prorrogada, em caráter excepcional, a publicação da
lista final dos projetos referentes à 1ª fase do chamamento público,
Edital nº 001/2019, a publicação será feita no prazo de até 07 (sete)
dias úteis.
Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor a partir da presente data,
revogadas as disposições em contrário.
 
Vassouras, 10 de fevereiro de 2020.
 
RAILA PONTES
Presidente do CMPDCA 
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