ATA DE NÚMERO 84-CMAS
Ao 30 dias do mês de Abril de dois mil e dezoito as 08:00 horas, nas dependências da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, sito a Rua do Comércio,
nº420 Centro deste município deu-se início a reunião do Conselho Municipal de Assistência
Social, presidida pela senhora Uyara Leal Ramos Zorzal que cumprimenta e agradece a todos
pela presença
em seguida apresenta a pauta: APRESENTAR E APROVAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEMONSTRATIVO SERVIÇOS / PROGRAMAS DO
GOVERNO FEDERAL SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ANO 2016 E
REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS QUE NÃO FORAM UTILIZADOS NO ANO
DE 2015 E 2016, VERSÃO / RETIFICADO. A presidente passa a palavra para a Gestora
senhora Maria Aparecida Antunes de Souza que na oportunidade cumprimenta todos os
presentes e comenta sobre a importância do parecer e aprovação do conselho para dar
continuidade ao recebimento dos Recursos Federais, Recursos Estaduais e da União, esses
recebidos e utilizados através dos Programas e Convênios pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, agradece e solicita o apoio de todos. Em seguida com a palavra a
presidente apresenta o Demonstrativo Serviços / Programa do Governo Federal, como no
Bloco da Proteção Social Básica, com Saldo Financeiro ao final do exercício de 2016 de R$
56.357,87 (cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos)
sendo a Reprogramação dos Saldos em Conta referente aos repasses dos Programas e
Convênios do ano de 2016, o mesmo valor supracitado ao final do exercício. Na execução
Financeira dos Programas e Projetos com Saldo Financeiro ao final do exercício de 2016 de
R$ 1.226,77 (um mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos), sendo o Saldo
passível de Reprogramação no ano de 2016, o mesmo valor supracitado ao final do exercício.
Apresenta o Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade com Saldo
Financeiro ao final do exercício de 2016 no valor de R$ 5.086,26 (cinco mil, oitenta e seis
reais e vinte e seis centavos), continuando o mesmo Saldo passível de Reprogramação ao final
do exercício. Em seguida apresenta a Execução Física como Serviço / Público Atendido / Ref.
Pactuação / Expansão – Revisão / Qtd. Executada. Continuando apresenta o Resumo
Executivo com todas as informações financeiras como das Receitas Federais, somando o
Bloco da Proteção Social Básica e o Bloco da Proteção Social Especial de Média
Complexidade, totalizando as Receitas dos Serviços no valor de R$ 223.163,00 (duzentos e
vinte e três mil, cento e sessenta e três reais). Das Receitas totais dos Programas, como
Programas e Projetos, BPC na Escola, no valor de R$ 1.226,77 (um mil, duzentos e vinte e
seis reais e setenta e sete centavos). Das Despesas com Recursos Federais, sendo despesas
totais dos Serviços no valor de R$ 161.718,87 (cento e sessenta e um mil, setecentos e dezoito
reais e oitenta e sete centavos). Despesas totais de Programas, como Programas e Projetos e
BPC na Escola finalizou ano de 2016 zerado. Da Reprogramação, sendo os Recursos
disponíveis para Reprogramação dos Serviços no valor de R$ 61.444,13 (sessenta e um mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e treze centavos), divididos entre os Blocos de Proteção
Social Básica e Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade. Recursos
disponíveis para Reprogramação dos Programas, como Programas e Projetos e BPC na Escola

no valor de R$ 1.226,77 (um mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos). Do
Cofinanciamento, referente aos Recursos Próprios Executados nos Serviços / Programas, não
houve no ano de 2016 recursos repassados pelo regime de caixa municipal para serem
executados finalizando o ano zerado. Recursos Transferidos pelo FEAS, como o repasse
recebido pelo Governo do Estado no total de R$ 30.214,00 (trinta mil, duzentos e quatorze
reais), para serem utilizados com os serviços e Programas. Finaliza o demonstrativo do
Governo Federal referente o ano de 2016 com o comentário do Gestor que, na oportunidade
informa que as ações prioritárias dos Programas e Serviços foram realizadas com sucesso
abrangendo a população vulnerável, essas ações são referentes às atividades ofertadas no
decorrer do ano de 2016. Após a apresentação e apreciação, o Demonstrativo Serviços /
Programas do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social Ano 2016 e
Reprogramação dos Recursos que não foram utilizados no ano de 2015 e 2016, Versão /
Retificado foi posto em votação e aprovado por unanimidade pelo conselho. A presidente
finaliza a reunião agradecendo a todos pelo apoio e dedicação, deixa claro que estará sempre a
disposição para esclarecer o que for necessário durante o período em que estiver a frente do
Conselho. Não havendo nada mais a se tratar eu Keila Teles Ferreira secretária designada a
este ato lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

