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Resoluções
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Ibicoara- Bahia.

RESOLUÇÃO nº 04 de 09 de fevereiro de 2022

“Dispõe sobre a aprovação do preenchimento do Demonstrativo
sintético financeiro dos recursos federais, do Sistema Único da
Assistência Social, referente ao exercício 2020

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do município de Ibicoara, respaldados pela Lei
281/2019, de 19 de novembro de 2019 e pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, representado
por seu Presidente, o Senhor Gilson de Jesus Martins, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público,
que em Reunião ordinária levada a efeito aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e
dois, na sala de reunião do CRAS.
Resolve:
.
Artigo 1°- Aprovar o preenchimento do demonstrativo sintético financeiro do SUAS, relativo ao ano de 2020,
conforme descrições por blocos da aba serviços, a saber:

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2020

1.1 Saldo na conta corrente 230510 em 31/12/2019: R$ 52.604,11
1.2 Saldo nas contas anteriores a 230510 em 31/12/2019: R$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa: R$ 152.886,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2020 de aplicação financeira das contas anteriores: R$ 297,65
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 230510: R$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2020: R$ 205.787,76

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2020
2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2020: R$ 150.549,06
2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos EQUIPE DE REFERÊNCIA R$: 110.765,32
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas: R$ 0,00
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis: R$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Org. Sociais R$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos: R$ 0,00
2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas: R$ 39.783,74
2.2 Valores das contas corrente devolvidos a União, por meio de GRU, no exercício de 2020: R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020
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3.1 Saldo financeiro total R$ 55.238,70
3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 230510 em 31/12/2020 R$ 55.238,70
3.1.2 Saldo financeiro nas contas corrente anteriores à 230510 em 31/12/2020 R$ 0,0

1.2 Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369
1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2020
1.1 Saldo na conta corrente 246603 em 31/12/2019: R$ 0,00
1.2 Saldo nas contas anteriores a 246603 em 31/12/2019: R$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa: R$ 14.175,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2020 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas
anteriormente: R$ 22,89
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 246603: R$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2020: R$ 14.197,89

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2020
2.1 Gastos dos recursos repassados via crédito extraordinário, Portaria nº 369/2020, no exercício de
2020: R$ 0,00
2.1.1 Com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades
públicas estatais de atendimento do SUAS: R$ 0,00
2.1.2 Gastos com outras despesas não especificadas no item anterior R$ 0,00 1.2 Ações do COVID no
SUAS para EPI - Portaria 369: 0,00
2.2 Valores das contas corrente vinculadas devolvidos a União, por meio de GRU, no exercício de 2020:
R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020
3.1 Saldo financeiro total R$ 14.197,89
3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 246603 em 31/12/2020 R$ 14.197,89
3.1.2 Saldo financeiro nas contas corrente anteriores à 246603 em 31/12/2020 R$ 0,00

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2020
1.1 Saldo na conta corrente 246565 em 31/12/2019 R$ 0,00
1.2 Saldo nas contas anteriores a 246565 em 31/12/2019 R$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa: R$ 2.400,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2020 de aplicação financeira das contas anteriores R$ 3,04
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 246565 R$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2020 R$ 2.403,04
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2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2020
2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito extraordinário, mediante Portaria nº 369/2020, no
exercício de 2020: R$ 0,00
2.1.1 Com cofinanciamento de ações socioassistenciais visando o enfrentamento da situação de
emergência em decorrência do Covid19: R$ 0,00
2.1.2 Gastos com outras despesas não especificadas no item anterior R$ 0,00
2.2 Valores das contas corrente vinculadas devolvidos a União, por meio de GRU, no exercício de 2020:
R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020
3.1 Saldo financeiro total R$ 2.403,04
3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 246565 em 31/12/2020 R$ 2.403,04
3.1.2 Saldo financeiro nas contas corrente anteriores à 246565 em 31/12/2020 R$ 0,00

1.2 Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369

1- RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2020
1.1 Saldo na conta corrente 22345X em 31/12/2019 R$ 148.296,83
1.2 Saldo nas contas anteriores a 22345X em 31/12/2019 R$ 0,00
1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa: R$ 276.017,94
1.3.1 Recursos repassados a crédito ordinário R$ 120.017,94
1.3.2 Recursos repassados a título de crédito extraordinário (Portaria MC nº 378/2020) R$ 156.000,00
1.4 Recursos auferidos no exercício de 2020 de aplicação financeira das contas anteriores R$ 616,50
1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 22345X R$ 0,00
1.6 Receitas totais para o exercício de 2020 R$ 424.931,27

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2020
2.1 Gastos dos recursos repassados a título de crédito ordinário no exercício de 2020: R$ 209.719,91
2.1 Bloco da Proteção Social Básica
2. Bloco da Proteção Social Básica reprogramado ou inscritos anteriormente em restos a pagar)
2.1.1 Com pessoal concursado, - EQUIPE DE REFERÊNCIA R$ 40.830,80
2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas: R$ 7.842,71
2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis R$ 0,00
2.1.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Org. Sociais R$ 0,00
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme Art. 4º e 5º da
Portaria nº 2.601/2018 R$ 161.046,40

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BTQZ1ILYNIUTZ8YJ3LVVBA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibicoara

Segunda-feira
21 de Fevereiro de 2022
5 - Ano X - Nº 2770

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Ibicoara- Bahia.
2.1.6 Demais gastos vinculados a execução dos serviços/programas R$ 0,00
2.2 Gastos dos recursos repassados a título de crédito extraordinário, mediante Portaria nº 378/2020, no
exercício de 2020 R$ 141.949,76
2.2.1 Com pessoal concursado, valores pagos Equipe de Referência R$ 65.329,28
2.2.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas: R$ 38.725,68
2.2.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis, pagos com recursos federais R$ 0,00
2.2.4 Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com Entidades e Org. Sociais R$ 0,00
2.2.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos R$ 0,00
2.2.6 Demais gastos vinculados a execução dos objetivos da Portaria nº 378/2020: R$ 37.894,80
2.3 Valores das contas corrente vinculadas devolvidos a União, por meio de GRU, no exercício R$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2020
3.1 Saldo financeiro total R$ 73.261,60
3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 22345X em 31/12/2020 R$ 73.261,60
3.1.1.1 Saldo financeiro referente aos recursos da Portaria nº 378/2020 R$ 14.050,24
3.1.2 Saldo financeiro nas contas corrente anteriores à 22345X em 31/12/2020

Artigo 2°- Aprovar a reprogramação de saldos das contas federais - FNAS para utilização nas ações de
acompanhamento familiar, programa Primeira Infância no SUAS e aprimoramento da gestão do SUAS e
Programa Bolsa Família, sob gestão do FMAS.

Art. 3°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibicoara 09 de fevereiro de 2022
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ATA 02/2022
Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, as quatorze horas nas
instalações do CRAS – Zilda Arns, situado na Rua Fernando Neto, 194, no centro deste
município reuniram-se os membros do CMAS, para uma reunião ordinária, se fez presente
o Presidente do conselho, Sr Gilson de Jesus Martins, o Secretário da Pasta, Sr Phablo
Gomes Magalhães Aguiar, a Assessora Técnica Eneida de Sousa Duarte, e os
conselheiros: Denise Silva Soares de Oliveira, Sirlene Alves Novais, Keizes Alves Oliveira,
Suzamiler Bispo dos Santos Fernandes, Elenita Rodrigues de Novais, Josicleide Pereira
dos Santos, Jamile Moreira Mascarenhas, Aneilza Teixeira Luz e os convidados Tailson
Costa de Oliveira e Luciana Aguiar de Carvalho. Dando início a reunião o presidente saudou
a todos os presentes, passando a palavra para o secretário, que cumprimentou a todos,
repassando a palavra para a assessora técnica que a todos saudou e seguindo a pauta do
dia apresentando sobre o preenchimentos demonstrativo sintético financeiro dos recursos
federais relativo ao ano de 2020. Ressaltou que apesar de trabalhoso foi possível ter acesso
as informações necessárias para responder o SUAS WEB. Explicou como se dá o processo
de prestação de contas, e em seguida abriu o sistema o qual on-line todos passaram a
acompanhar, na sequencia informou sobre a conta do IGD conforme dados do suas-web,
foram apresentados os seguintes dados: No bloco I, apresentou os dados cadastrais do
ente federado; Dados cadastrais do órgão gestor; Dados cadastrais do Fundo de
Assistência social; Dados cadastrais do Conselho de Assistência Social; Título do
Secretário e os Conselheiros. No Bloco II, Execução financeira: 1. Recursos disponíveis
no exercício de 2020: 1.1 Saldo na conta corrente 230510 em 31/12/2019: R$ 52.604,11
(Cinquenta e dois mil, seiscentos e quatro, e onze centavos); 1.2 Saldo nas contas
anteriores a 230510 em 31/12/2019: R$ 0,00 (zero reais); 1.3 Recursos repassados pelo
regime de caixa (consideram-se os valores creditados na conta corrente no período de
01/01/2020 a 31/12/2020): 152.886,00 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta e
seis reais); 1.4 Recursos auferidos no exercício de 2020 em decorrência da aplicação
financeira das contas listadas anteriormente: R$ 297,65 (duzentos e noventa e sete reais e
sessenta e cinco centavos); 1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 230510: R$
0,00 (zero reais); 1.6 Receitas totais para o exercício de 2020: R$ 205.787,76 ( duzentos e
cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais, e setenta e seis centavos). 2. Execução dos
recursos federais no exercício de 2020: 2.1 Gastos dos recursos repassados a titulo de
credito ordinário no exercício de 2020 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado
ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R$ 150.549,06 ( cento e cinquenta mil,
quinhentos e quarenta e nove reais, e seis centavos); 2.1.1 Com pessoal Concursado,
valores pagos com recursos, federais (Art.6°E da LOAS e resolução CNAS 17/2016) –
equipe de referência: R$ 110.765,32 ( Cento e dez mil, setecentos e sessenta e cinco reais,
e trinta e dois centavos); 2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os
serviços/programas, pagos com recursos federais: R$ 0,00 (zero reais); 2.1.3 Com
conservação, manutenção e adaptação de imóveis( imóveis públicos com destinação
exclusiva aos serviços/programas): R$ 0,00 (zero reais); 2.1.4 Valores pagos com recursos
federais referentes a parcerias com Entidades e Organizações Sociais: R$ 0,00 (zero reais);
2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos, conforme
Art. 4° e 5° da Portaria n° 2.601/2018: R$ 0,00 (zero reais); 2.1.6 Demais gastos vinculados
a execução dos serviços/programas não discriminados nos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e
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2.1.5: R$ 39.783,74 ( Trinta e nove mil, setecentos e oitenta e três reais, e setenta e quatro
centavos); 2.2 Valores das contas corrente vinculadas devolvidos a união, por meio de
GRU, no exercício de 2020: R$ 0,00 (zero reais). 3 Saldo Financeiro ao final de do
exercício de 2020: 3.1 Saldo financeiro total: R$ 55.238,70 (cinquenta e cinco mil, duzentos
e trinta e oito reais, e setenta centavos); 3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 230510
em 31/12/2020: R$ 55.238,70 (cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais, e setenta
centavos); 3.1.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 230510 em 31/12/2020:
R$ 0,00 (zero reais). 1.2 Ações do COVID no SUAS para EPI – Portaria 369: 1. Recursos
disponíveis no exercício de 2020: 1.1 Saldo na conta corrente 246603 em 31/12/2019:
R$ 0,00 (zero reais); 1.2 Saldo nas contas anteriores a 246603 em 31/12/2019: R$ 0,00
(zero reais); 1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores
creditados na conta corrente no período de 01/01/2020 a 31/12/2020: R$ 14.175,00
(quatorze mil, cento e setenta e cinco reais); 1.4 Recursos auferidos no exercício de 2020
em decorrência da aplicação financeira das contas listadas anteriormente: R$ 22,89 (vinte
e dois reais, e oitenta e nove centavos); 1.5 Outros recursos depositados na conta corrente
246603: R$ 00,00 (zero reais); 1.6 Receitas totais para o exercício de 2020: R$ 14.197,89
( quatorze mil, cento e noventa e sete reais, e oitenta e nove centavos). 2. Execução dos
recursos federais no exercício de 2020: 2.1 Gastos dos recursos repassados a titulo de
credito extraordinário, mediante Portaria n° 369/2020, no exercício de 2020: R$ 00,00 (zero
reais); 2.1.1 Com aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI para os
profissionais das unidades publicas estatais de atendimento do SUAS: R$ 00,00 (zero
reais); 2.1.2 Gastos com outras despesas não especificadas no item anterior: R$ 00,00
(zero reais); 2.2 Valores das contas corrente vinculadas devolvidos a União, por meio de
GRU, no exercício de 2020: R$ 00,00 (zero reais). 3. Saldo financeiro ao final do
exercício de 2020: 3.1 Saldo financeiro total: R$ 14.197,89 (quatorze mil, cento e noventa
e sete reais, e oitenta e nove centavos); 3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 246603
em 31/12/2020: R$ 14.197,89 (quatorze mil, cento e noventa e sete reais, e oitenta e nove
centavos); 3.1.2 Saldo financeiro nas contas corrente anteriores à 246603 em 31/12/2020:
R$ 00,00 (zero reais). 1.3 Ações do COVID no SUAS – para acolhimento – Portaria 369:
1. Recursos disponíveis no exercício de 2020: 1.1 Saldo na conta corrente 246565 em
31/12/2019: 0,00 (zero reais); 1.2 Saldo nas contas anteriores a 246565 em 31/12/2019:
0,00 (zero reais); 1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa (consideram-se os valores
creditados na conta corrente no período de 01/01/2020 a 31/12/2020): R$ 2.400,00 (dois
mil, e quatrocentos reais); 1.4 Recursos auferidos no exercício de 2020 em decorrência da
aplicação financeira das contas listadas anteriormente: R$ 3,04 (três reais, e quatro
centavos); 1.5 Outros recursos depositados na conta corrente 246565: R$ 0,00 (zero reais);
1.6 Receitas totais para o exercício de 2020: R$ 2.403,04 (dois mil, quatrocentos e três
reais, e quatro centavos). 2. Execução dos recursos federais no exercício de 2020: 2.1
Gastos dos recursos repassados a título de credito extraordinário, mediante Portaria n°
369/2020, no exercício de 2020: R$ 0,00 (zero reais); 2.1.1 Com cofinanciamento de ações
socioassistenciais visando o enfrentamento da situação de emergência em decorrência do
Covid-19: R$ 0,00 (zero reais); 2.1.2 Gastos com outras despesas não especificadas no
item anterior: R$ 0,00 (zero reais); 2.2 Valores das contas corrente vinculadas devolvidos
a União, por meio de GRU, no exercício de 2020: R$ 0,00 (zero reais). 3. Saldo financeiro
ao final do exercício de 2020: 3.1 Saldo financeiro total/; R$ 2.403,04 (dois mil,
quatrocentos e três, e quatros centavos); 3.1.1 Saldo financeiro na conta corrente 246565
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em 31/12/2020: R$ 2.403,04 (dois mil, quatrocentos e três, e quatros centavos); 3.1.2 Saldo
financeiro nas contas corrente anteriores à 246565 em 31/12/2020: R$ 0,00 (zero reais). 2.
Bloco da proteção social básica: 2.1 Bloco da proteção social básica: 1. Recursos
disponíveis no exercício de 2020: 1.1 Saldo na conta corrente 22345X em 31/12/2019:
R$ 148.296,83 ( cento e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e seis reais, e oitenta e
três centavos); 1.2: Saldo nas contas anteriores a 22345X em 31/12/2019: 0,00 (zero reais);
1.3 Recursos repassados pelo regime da caixa (consideram-se os valores creditados na
conta corrente no período de 01/01/2020 a 31/12/2020): R$ 276.017,94 (duzentos e setenta
e seis mil, dezessete reais, e noventa e quatro centavos); 1.3.1 Recursos repassados a
crédito ordinário: R$ 120.017,94 (cento e vinte mil, dezessete reais, e noventa e quatro
centavos); 1.3.2 Recursos repassados a titulo de credito extraordinário (Recursos da
Portaria MC n° 378/2020): R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais); 1.4 Recursos
auferidos no exercício de 2020 em decorrência da aplicação financeira das contas listadas
anteriormente: R$ 616,50 (seiscentos e dezesseis reais, e cinquenta centavos); 1.5 Outros
recursos depositados na conta corrente 22345X: R$ 0,00 (zero reais); 1.6 Receitas totais
para o exercício de 2020: R$ 424.931,27 (quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e
trinta e um reais, e vinte e sete centavos). 2. Execução dos recursos federais no
exercício de 2020: 2.1 Gastos dos recursos repassados a título de credito ordinário no
exercício de 2020 (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado ou inscritos
anteriormente em restos a pagar): R$ 209.719,91 (duzentos e nove mil, setecentos e
dezenove, e noventa e um centavos); 2.1.1 Com pessoal concursado, valores pagos com
RECURSOS FEDERAIS (Art. 6°E da LOAS e Resolução CNAS 17/2016) – EQUIPE DE
REFERÊNCIA: R$ 40.830,80 (quarenta mil, oitocentos e trinta reais, e oitenta centavos);
2.1.2 Com o pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos
com recursos federais: R$ 7.842,71 (sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais, e setenta
e um centavos); 2.1.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis (imóveis
públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas): R$ 0,00 (zero reais); 2.1.4
Valores pagos com recursos federais referentes a parcerias com entidades e organizações
sociais: R$ 0,00 (zero reais); 2.1.5 Gastos na aquisição de equipamentos, materiais
permanentes e veículos, conforme Art. 4° e 5° da Portaria n° 2.601/2018: R$ 161.046,40
(cento e sessenta e um mil, quarenta e seis reais, e quarenta centavos); 2.1.6 Demais
gastos vinculados a execução dos serviços/programas não discriminados nos itens 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, e 2.1.5: R$ 0,00 (zero reais); 2.2 Gastos dos recursos repassados a titulo
de credito extraordinário, mediante portaria n° 378/2020, no exercício de 2020: R$
141,949,76 (cento e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais, e setenta e
seis centavos); 2.2.1 Com pessoal concursado, valores pagos com RECURSOS
FEDERAIS (Art. 6°-E da LOAS e Resolução CNAS n° 17/2016) – Equipe de referência: R$
65.329,28 (sessenta e cinco mil, trezentos e vinte nove reais, e vinte e oito centavos); 2.2.2
Com pessoal contratado (pessoa física) para ofertar os serviços/programas, pagos com
recursos federais: R$ 38.725,68 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e cinco reais, e
sessenta e oito centavos); 2.2.3 Com conservação, manutenção e adaptação de imóveis
(imóveis públicos com destinação exclusiva aos serviços/programas), pagos com recursos
federais: R$ 0,00 (zero reais); 2.2.4 Valores pagos com recursos federais referentes a
parcerias com entidades e organizações sociais: R$ 0,00 (zero reais); 2.2.5 Gastos na
aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos: R$ 0,00 (zero reais); 2.2.6
Demais gastos vinculados a execução dos objetivos da portaria n° 378/2020, não elencados
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nos itens 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5: R$ 37.894,80 (trinta e sete mil, oitocentos e
noventa e quatro reais, e oitenta centavos); 2.3 Valores das contas corrente vinculadas
devolvidos a União, por meio de GRU, no exercício de 2020: R$ 0,00 (zero reais). 3. Saldo
financeiro ao final do exercício de 2020: 3.1 Saldo final total: R$ 73.261,60 (setenta e
três mil, duzentos e sessenta e um reais, e sessentas centavos); 3.1.1 Saldo financeiro na
conta corrente 22345X em 31/12/2020: R$ 73.261,60 (setenta e três mil, duzentos e
sessenta e um reais, e sessentas centavos). 3.1.1.1 Saldo financeiro referente aos recursos
da portaria n° 378/2020: R$ 14.050,24 (quatorze mil, cinquenta reais, e vinte e quatro
centavos); 3.1.2 Saldo financeiro nas contas corrente anteriores à 22345X em 31/12/2020:
R$ 0,00 (zero reais). No bloco III, Execução Física: 1. Programa Criança Feliz – Indivíduos
beneficiados – Raf. Pactuação: 200 – Qtd. Executada: 200; 2. Piso básico fixo – Família
Referenciada – Raf. Pactuação: 2500 – Qtd. Executada: 761; 3. Piso Básico Variavel –
SCFV – Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos, em situações
prioritárias – Raf. Pactuação: 135 – Qtd. Executada: 135; 4. Piso Básico Variavel – SCFV
– Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos, maiores de 60 anos e seus familiares – Raf.
Pactuação: 270 – Qtd. Executada: 200; 5. BPC na Escola – Questionário a ser aplicado –
Questionários a serem pagos – Raf. Pactuação: 20 – Qtd. Executada: 0. No bloco IV,
Resumo Executivo – Resumo das informações preenchidas na sessão de Execução
financeira: 1. Total das Receitas Federais: 1.1 RECEITAS TOTAIS DE SERVIÇOS: R$
268.931,27 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais, e vinte e sete
centavos); 1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica: R$ 268.931,27 (duzentos e sessenta e
oito mil, novecentos e trinta e um reais, e vinte e sete centavos); 1.1.1.1 Bloco da Proteção
Social Básica: R$ 268.931,27 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e trinta e um
reais, e vinte e sete centavos); 1.2 RECEITAS TOTAIS DE PROGRAMAS: R$ 205.787,76
( duzentos e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais, e setenta e seis centavos); 1.2.1
Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo; R$ 205.787,76 (duzentos
e cinco mil, setecentos e oitenta e sete reais, e setenta e seis centavos); 1.2.1.1
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS: R$ 205.787,76 (duzentos e cinco mil,
setecentos e oitenta e sete reais, e setenta e seis centavos); 1.3 RECEITAS TOTAIS
DECORRENTES DA PORTARIA Nº 369/2020: R$ 16.600,93 (Dezesseis mil, seiscentos
reais, e noventa e três centavos); 1.3.1 Programas-Projetos-Transferências Voluntárias
Fundo a Fundo: R$ 16.600,93 (Dezesseis mil, seiscentos reais, e noventa e três centavos);
1.3.1.1 Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369: R$ 2.403,04 (dois mil,
quatrocentos e três reais, e quatro centavos); 1.3.1.2 Ações do COVID no SUAS para EPI
- Portaria 369: R$ 14.197,89 (quatorze mil, cento e noventa e sete reais, e oitenta e nove
centavos); 1.4 RECEITAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº 378/2020: R$
156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais); 1.4.1 Bloco da Proteção Social Básica: R$
156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais); 1.4.1.1 Bloco da Proteção Social Básica: :
R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais). 2. TOTAL DAS DESPESAS COM
RECURSOS FEDERAIS - 2.1 DESPESAS TOTAIS DE SERVIÇOS: R$ 209.719,91
(duzentos e nove mil, setecentos e dezenove reais, e noventa e um centavos); 2.1.1 Bloco
da Proteção Social Básica: R$ 209.719,91 (duzentos e nove mil, setecentos e dezenove
reais, e noventa e um centavos); 2.1.1.1 Bloco da Proteção Social Básica: R$ 209.719,91
(duzentos e nove mil, setecentos e dezenove reais, e noventa e um centavos); 2.2
DESPESAS TOTAIS DE PROGRAMAS: R$ 150.549,06 (cento e cinquenta mil, quinhentos
e quarenta e nove reais, e seis centavos); 2.2.1 Programas-Projetos-Transferências
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Voluntárias Fundo a Fundo: R$ 150.549,06 (cento e cinquenta mil, quinhentos e quarenta
e nove reais, e seis centavos); 2.2.1.1 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS: R$
150.549,06 (cento e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e seis centavos);
2.3 DESPESAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº: R$ 0,00 (zero reais); 2.3.1
Programas-Projetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo: R$ 0,00 (zero reais);
2.3.1.1 Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369: R$ 0,00 (zero reais);
2.3.1.2 Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369: R$ 0,00 (zero reais); 2.4
DESPESAS TOTAIS DECORRENTES DA PORTARIA Nº: R$ 141.949,76 (cento e
quarenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais, e setenta e seis centavos); 2.4.1
Bloco da Proteção Social Básica: R$ 141.949,76 (cento e quarenta e um mil, novecentos e
quarenta e nove reais, e setenta e seis centavos); 2.4.1.1 Bloco da Proteção Social Básica:
: R$ 141.949,76 (cento e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais, e setenta
e seis centavos); 3. SALDOS TOTAIS DOS RECURSOS FEDERAIS EM 31/12/2020 - 3.1
SALDO TOTAL DOS SERVIÇOS: R$ 73.261,60 (setenta e três mil, duzentos e sessenta e
um reais, e sessenta centavos); 3.1.1 Bloco da Proteção Social Básica: R$ 73.261,60
(setenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais, e sessenta centavos); 3.1.1.1 Bloco da
Proteção Social Básica: R$ 73.261,60 (setenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais,
e sessenta centavos); 3.2 SALDO TOTAL DOS PROGRAMAS: R$ 55.238,70 (cinquenta e
cinco mil, duzentos e trinta e oito reais, e setenta centavos); 3.2.1 Programas-ProjetosTransferências Voluntárias Fundo a Fundo: R$ 55.238,70 (cinquenta e cinco mil, duzentos
e trinta e oito reais, e setenta centavos); 3.2.1.1 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO
SUAS: R$ 55.238,70 (cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais, e setenta
centavos); 3.3 SALDO TOTAL DOS RECURSOS DA PORTARIA Nº 369/2020: R$
16.600,93 (dezesseis mil, seiscentos reais, e noventa e três centavos); 3.3.1 ProgramasProjetos-Transferências Voluntárias Fundo a Fundo: R$ 16.600,93 (dezesseis mil,
seiscentos reais, e noventa e três centavos); 3.3.1.1 Ações do COVID no SUAS - para
Acolhimento - Portaria 369: R$ 2.403,04 (dois mil, quatrocentos e três reais, e quatro
centavos); 3.3.1.2 Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369: R$ 14.197,89
(quatorze mil, cento e noventa e sete reais, e oitenta e nove centavos); 3.4 SALDO TOTAL
DOS RECURSOS DA PORTARIA Nº 378/2020: R$ 14.050,24 (quatorze mil, cinquenta
reais, e vinte e quatro centavos); 3.4.1 Bloco da Proteção Social Básica: : R$ 14.050,24
(quatorze mil, cinquenta reais, e vinte e quatro centavos); 3.4.1.1 Bloco da Proteção Social
Básica: R$ 14.050,24 (quatorze mil, cinquenta reais, e vinte e quatro centavos); 4. DO
COFINANCIAMENTO - 4.1 RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS EXECUTADOS NOS
SERVIÇOS/PROGRAMAS: R$ 836.506,63 (oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e seis
reais, e sessenta e três centavos); 4.1.1 EXECUTADOS COM ATIVIDADES FINALISTICAS
DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS: R$ 0,00 (zero reais); 4.1.2 EXECUTADO COM O
ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: R$ 836.506,63 (oitocentos e
trinta e seis mil, quinhentos e seis reais, e sessenta e três centavos); 4.2 RECURSOS
TRANSFERIDOS PELO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS: R$
11.430,00 (onze mil, quatrocentos e trinta reais). Ao final, da apresentação os Conselheiros
presentes responderam os quesitos pertinentes ao item que corresponde a análise do
conselho, frente a comprovação de que os serviços foram contínuos e de que os recursos
foram utilizados dentro das funções para as quais eles existem, o parecer foi favorável sem
ressalvas. Ressaltasse que com relação a Gestão, (IGDSUAS e IGDPBF) não foi possível
preencher na plataforma do sistema SUASWEB, em consequência de recursos
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bloqueados, decorrentes de problemas ocorridos na prestação de contas de gestões
anteriores, mas mesmo assim, foram apresentadas as respectivas prestações de contas
por meio de documentos comprobatórios, das despesas, extratos bancários das contas
correntes e de aplicação financeira. Sendo ao final também, esta aprovada sem ressalvas
pelos conselheiros. O demonstrativo do ano de 2020 foi aprovado por unanimidade por
todos os conselheiros presentes sem ressalvas. Logo em seguida a assessora técnica
apresentou o e-mail enviado a senhora Katia, técnica de referência da PSB do Estado, no
qual solicita o recebimento do recurso estadual para benefício eventual, foi anexado as
documentações: QDD/2022, Lei do SUAS, Lei do BE e a Resolução do CMAS, conforme
exigência, mas até a presente data embora, tenha sido confirmado o recebimento nenhum
retorno foi dado ao Município. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a todos
pela presença e disponibilidade, concluindo os trabalhos e deu por encerrada esta reunião,
e para constar eu Tailson Costa de Oliveira, lavrei a presente ata que segue assinada por
todos presentes.
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