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Atas

ATA 13/2022
Ata de reunião ordinária do conselho municipal de assistência social de Ibicoara. Aos
dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois reuniram-se as quatorze
horas os membros do conselho municipal de assistência social, de forma hibrida,
através do aplicativo google meet, conforme convite: link para a reunião:
https://meet.google.com/hyy-rmnh-tng nas dependências do salão de reuniões da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania para tratar da análise
do demonstrativo e aprovação da prestação de contas federal relativa ao ano de dois
mil e dezessete, bem como Plano de ação federal 2022. Dando início aos trabalhos,
após verificada a presença de quórum a vice- presidente do CMAS, a senhorita
Keizes Alves Oliveira passou as pautas do dia para os presentes informando que o
conselho precisará apreciar e analisar os dados relativos ao preenchimento do
demonstrativo sintético anual da execução físico financeira do SUAS - Sistema Único
de Assistência Social relativo ao co-financiamento federal referente ao ano de dois mil
e dezessete, preenchidos pela atual gestão, sendo que no sistema o Demonstrativo
foi habilitado para lançamento de informações. Na sequência passou a palavra para
a consultora do Município a senhora Jucinara Santos Lima que apresentou online a tela de preenchimento das informações para os presentes bem como o PDF
gerado a partir das informações lançadas pelo acesso do gestor atual da pasta, Phablo
Magalhães. Cabe citar que as informações financeiras do IGD PBF, relativa à nova
conta aberta em 2016, a saber nº 22.340-9 o conselho atual aprovou em caráter
unanime o preenchimento das informações do demonstrativo sintético, relativo a todos
os recursos federais recebidos em 2017. Foi necessário demonstrar os valores
preenchidos junto ao sistema, com destaque para os recursos do IGDPBF, uma vez
que trata-se de um recurso que há tempos encontra-se bloqueado, as informações
são as que seguem: recursos reprogramados de exercícios anteriores R$ 1,05 (um
real e cinco centavos), não houve valores recebidos dentro do exercício, o valor de
rendimentos de aplicação financeira, conforme extratos foi de R$ 0,06 (seis centavos)
da conta em movimento à época, não houve valores executados no ano conforme
extratos. O saldo final em conta foi de R$ 1,11 (Um real e onze centavos). Cumprindo
somente um trâmite processual em prestações de contas, o valor foi reprogramado
para utilização nos anos seguintes, como de praxe em todo processo de prestação de
contas, mesmo dadas às condições em que esta prestação de contas está sendo feita.
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Os presentes mencionaram que apesar das dificuldades de verificar a execução dos
serviços à época, todos atestam que o preenchimento e envio das informações à rede
suas dos demonstrativos tem a aprovação do atual órgão de controle. Logo em
seguida fora apresentado o preenchimento do Plano de Ação Federal 2022, sendo
que os participantes da reunião foram informados quanto a situação de instrumentos
de pactuação de recursos com o FNAS, que somente ocorreu em 2019 e que agora
em outubro foi aberto o instrumento referente ao ano em curso, fora apresentado as
metas físicas e financeiras, o quantitativo de público para cada programa e serviço,
além da previsão de recursos para a gestão do SUAS, como se descreve: o Valor
Total Previsto a ser repassado pelo FNAS(anual) é de R$ 543.230,75 ( quinhentos e
quarenta e três mil, duzentos e trinta reais e setenta e cinco centavos). O valor de
recursos próprios a serem alocados no fundo(anual) é de R$ 1.450.000,00 ( hum
milhão quatrocentos e cinquenta mil reais) e os Recursos a serem transferidos do
FEAS(anual) tem a previsão de serem R$ 27.432,00 ( vinte e sete mil, quatrocentos
e trinta e dois reais), perfazendo o total de R$ 2.020.662,75 ( dois milhões, vinte mil,
seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos ) para o fundo municipal
para o exercício. Todos aprovaram em caráter unânime o mencionado Plano. A
Secretária executiva deixou os participantes informados sobre o Censo SUAS e o
andamento do preenchimento dos questionários. Por fim foi apresentado um
balancete de pagamentos do FNAS, relativo ao ano vigente, dos componentes
Criança Feliz, Bloco de Proteção Social Básica ( Componentes - SCFV e Piso Básico
Fixo), que até então perfez um total de R$ 185.370,12 ( cento e oitenta e cinco mil,
trezentos e setenta reais e doze centavos). Apresentou-se as parcelas em atraso por
conta e todos concordaram que o SUAS está passando por muitas dificuldades
financeiras, Eneida Duarte pontua que a maior responsabilidade fica a cargo da
gestão local. Após todas as questões expostas a reunião foi encerrada para a lavratura
da ata, que após lida segue assinada por mim, Secretária Executiva, Eneida Sousa
Duarte e por todos os presentes. Ibicoara, 19 de outubro de 2022.
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ATA 14/2022

Ata de reunião extraordinária do conselho municipal de assistência social de Ibicoara.
Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois reuniram-se as quatorze
horas os membros do conselho municipal de assistência social, de forma hibrida, através
do aplicativo google Meet, para tratar da análise do demonstrativo e aprovação da
prestação de contas federal relativa ao ano de dois mil e dezoito. Dando início aos
trabalhos, após verificada a presença de quórum o presidente do CMAS, o senhor Gilson
de Jesus Martins passou a pauta do dia para os presentes informando que o conselho
precisará apreciar e analisar os dados relativos ao preenchimento do demonstrativo
sintético anual da execução físico financeira do SUAS - Sistema Único de Assistência
Social relativo ao cofinanciamento federal referente ao ano de dois mil e dezoito,
preenchidos pela atual gestão, conforme pactuado na reunião do dia anterior, sendo que
no sistema o Demonstrativo foi habilitado para lançamento de informações. Na
sequência passou a palavra para a consultora da SMDSCI, Senhora Jucinara dos Santos
Lima que apresentou a tela de preenchimento das informações para os presentes bem
como o PDF gerado a partir dos dados lançadas pelo acesso do gestor atual da pasta,
Phablo Gomes Magalhães Aguiar. Cabe citar que o conselho atual aprovou em caráter
unanime o preenchimento das informações do demonstrativo sintético, relativo à
movimentação de 2018, que foi praticamente inexistente. As informações financeiras do
IGD SUAS foram só reiteradas, o IGD PBF, relativa à conta nº 22.340-9 teve a
demonstração dos valores preenchidos junto ao sistema, uma vez que trata-se de um
recurso que há tempos encontra-se bloqueado, as informações são as que seguem:
recursos reprogramados de exercícios anteriores R$ 1,11 (um real e onze centavos), que
foi lançado em outras receitas, não houve valores recebidos dentro do exercício, o valor
de rendimentos de aplicação financeira, conforme extratos

foi de R$ 0,02

(dois

centavos) da conta em movimento à época, não houve valores executados no ano
conforme extratos. O saldo final em conta foi de R$ 1,13 (Um real e treze centavos).
Cumprindo somente um trâmite processual em prestações de contas, o valor foi
reprogramado para utilização nos anos seguintes, como de praxe em todo processo de
prestação de contas, mesmo dadas às condições em que esta prestação de contas está
sendo feita, o preenchimento do demonstrativo foi aprovado por todos os participantes
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da reunião. Estes reiteraram/mencionaram que apesar das dificuldades de verificar a
execução dos serviços à época, todos atestam que o preenchimento e envio das
informações à rede suas dos demonstrativos tem a aprovação do atual órgão de controle.
Após todas as questões expostas a reunião foi encerrada para a lavratura da ata, que
após lida segue assinada por mim, Secretária Executiva, Eneida Sousa Duarte e por
todos os presentes. Ibicoara, 20 de Outubro de 2022.
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Resoluções

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Ibicoara- Bahia.

RESOLUÇÃO N°14 de 19 de outubro de 2022
“Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo
Sintético Anual de execução físico-financeira
do Cofinanciamento Federal do SUAS,
exercício 2017 e dá outras providências”.

O Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS do município de Ibicoara,
em reunião ordinária realizada em 19 de outubro de 2022, no uso de suas
atribuições legais e regimentais.

Resolve:
Artigo 1°- Aprovar a prestação de contas do Demonstrativo Sintético Anual de
execução físico-financeira do Cofinanciamento Federal do SUAS, exercício 2017,
bem como o preenchimento do demonstrativo financeiro e parecer deste colegiado,
referente aos recursos de gestão do piso IGD/PBF.

Art. 2°- Aprovar a reprogramação dos saldos em conta, conforme descrição em ata
nº 13, em 19 de outubro de 2022.
Art. 3°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Ibicoara, 19 de outubro de 2022.

Gilson de Jesus Martins
Presidente do CMAS
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Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Ibicoara- Bahia.

RESOLUÇÃO nº 15 de 19 de outubro de 2022
Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação
Federal

exercício

2022

relativo

ao

cofinanciamento federal do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do município de
Ibicoara, no uso de suas atribuições legais e regimentais e em Assembleia Geral
Ordinária realizada em 19 de outubro de 2022.

Considerando a abertura do Plano de Ação Federal junto ao SUAS/WEB que
regulamenta o repasse fundo a fundo.

RESOLVE:
Art.1º - Aprovar o Plano de Ação, instrumento eletrônico de planejamento das
ações, exercício 2022 referente ao cofinanciamento federal do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS;

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data da deliberação da plenária.
Ibicoara 19 de outubro de 2022

Gilson de Jesus Martins
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Ibicoara- Bahia.

RESOLUÇÃO N°16 de 20 de outubro de 2022
“Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo
Sintético Anual de execução físico-financeira
do Cofinanciamento Federal do SUAS,
exercício 2018 e dá outras providências”.

O Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS do município de Ibicoara,
em reunião ordinária realizada em 20 de outubro de 2022, no uso de suas
atribuições legais e regimentais.

Resolve:
Artigo 1°- Aprovar a prestação de contas do Demonstrativo Sintético Anual de
execução físico-financeira do Cofinanciamento Federal do SUAS, exercício 2018,
bem como o preenchimento do demonstrativo financeiro e parecer deste colegiado,
referente aos recursos de gestão do piso IGD/PBF.

Art. 2°- Aprovar a reprogramação dos saldos em conta, conforme descrição em ata
nº 14, em 20 de outubro de 2022.
Art. 3°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Ibicoara, 20 de outubro de 2022.

Gilson de Jesus Martins
Presidente do CMAS
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