
CONSELHOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/SMJ
(CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 953, DE 28 DE MARÇO DE 2007)

RESOLUÇÃO Nº. 001, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018.
Publica a Deliberação sobre a
Reprogramação dos Saldos federais das Contas da
Assistência.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS/SMJ, com base na Lei

no 8.742/93, de 07 de dezembro de 1993, no âmbito de suas atribuições legais e conforme a sua Lei de criação

no 953/2007, de 28 de março de 2007, que revoga as Leis Municipais no 267/95 e 748/04, de 1º de julho de

2005, resolve em reunião deliberativa ordinária, realizada no dia 22 de fevereiro de 2018.

RESOLVE:

Artigo 1º Aprova o saldo da Conta 17.734-2 : ACESUAS Trabalhador é o Recurso utilizado

para promoção de cursos e palestras destinados ao trabalho, como oficinas e treinamentos, porem de cunho

educativo e social, Saldo final em 2017: R$52.940,77 (cinquenta e dois mil novecentos e quarenta reis e

setenta e sete centavos).

Artigo 2º Aprova o saldo da Conta 17.735-0 CNEAS. Recurso utilizado para pequenas

despesas do conselho, como material gráfico e gasolina. Trata-se de um resto de saldo, não a previsão de novos

repasses, Saldo final em 2017: R$57,87 (cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Artigo 3º Aprova o saldo da Conta 17.736-9 BPC Escola: Recurso destinado a material de

consumo para divulgação do programa BPC, como material gráfico e gasolina.Trata-se de um resto de saldo,

não a previsão de novos repasses, a não ser que algum questionário seja aplicado, Saldo final em 2017: R$

1.922,16 (mil novecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos).

Artigo 4º Aprova o saldo da Conta 17.737-7 AE PETI: Recurso repassado para executar ações

do findado Programa de Combate ao Trabalho Infantil. Recebemos repasses pois o MDS entende que o

município ainda possui trabalho infantil. Pretende-se utilizar tal recurso para um estudo, onde será avaliado a

real situação do município quanto a quantidade de trabalho infantil, Saldo final em 2017: R$ 145.981,95 (cento

e quarenta e cinco mil e novecentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos).

Artigo 5º Aprova o saldo da Conta 17.738-5 IGD Bolsa Família: Recurso destinado a

estruturação e ao custeio do programa Bolsa Família, Saldo final em 2017: R$ 120.238,57 (cento e vinte mil

duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Artigo 6º Aprova o saldo da Conta 17.739-3 IGD SUAS: Recurso destinado a estruturação da

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, Saldo final em 2017: R$ 54.333,19 (cinquenta e

quatro mil trezentos e trinta e três reais e dezenove centavos).
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Artigo 7º Aprova o saldo da Conta 17.740-7 PSE AC: Recurso destinado ao custeio de

material de consumo e serviços da Proteção Social de Alta Complexidade( Casa de Passagem), Saldo final em

2017: R$ 58.948,67 (cinquenta e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

Artigo 8º Aprova o saldo da Conta 17.741-5 PSE MC: Recurso destinado ao custeio de

material de consumo e serviços da proteção social especial de Media Complexidade(CREAS), Saldo final em

2017: R$ 89.862,79 (oitenta e nove mil oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Artigo 9º Aprova o saldo da Conta 17.742-3 PSB: Recurso destinado ao custeio de material

de consumo e serviços da Proteção Social Básica(CRAS I e II, SCFV Infância, SCFV Idosos), Saldo final em

2017: R$ 152.789,84 (cento e cinquenta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Artigo 10º Aprova o saldo da Conta 17.579-X FIA: Recurso destinado a projetos elaborados

para o publico infantil, dentro dos parâmetros da legislação vigente para o mesmo, Saldo final em 2017: R$

133.999,70 (cento e trinta e três mil novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

Artigo 11º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá /ES, 22 de fevereiro de 2018.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO

Homologo e declaro como Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social -

CMAS/SMJ, que a Resolução nº 001/2018, de 22 de fevereiro de 2018. Aprova o saldo da Conta 17.734-2 :

ACESUAS Trabalhador é o Recurso utilizado para promoção de cursos e palestras destinados ao trabalho,

como oficinas e treinamentos, porem de cunho educativo e social, Saldo final em 2017: R$52.940,77

(cinquenta e dois mil novecentos e quarenta reis e setenta e sete centavos). Aprova o saldo da Conta 17.735-0

CNEAS. Recurso utilizado para pequenas despesas do conselho, como material gráfico e gasolina. Trata-se de

um resto de saldo, não a previsão de novos repasses, Saldo final em 2017: R$57,87 (cinquenta e sete reais e

oitenta e sete centavos). Aprova o saldo da Conta 17.736-9 BPC Escola: Recurso destinado a material de

consumo para divulgação do programa BPC, como material gráfico e gasolina.Trata-se de um resto de saldo,

não a previsão de novos repasses, a não ser que algum questionário seja aplicado, Saldo final em 2017: R$

1.922,16 (mil novecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos). Aprova o saldo da Conta 17.737-7 AE

PETI: Recurso repassado para executar ações do findado Programa de Combate ao Trabalho Infantil.

Recebemos repasses pois o MDS entende que o município ainda possui trabalho infantil. Pretende-se utilizar

tal recurso para um estudo, onde será avaliado a real situação do município quanto a quantidade de trabalho

infantil, Saldo final em 2017: R$ 145.981,95 (cento e quarenta e cinco mil e novecentos e oitenta e um reais e

noventa e cinco centavos). Aprova o saldo da Conta 17.738-5 IGD Bolsa Família: Recurso destinado a

estruturação e ao custeio do programa Bolsa Família, Saldo final em 2017: R$ 120.238,57 (cento e vinte mil

duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos). Aprova o saldo da Conta 17.739-3 IGD SUAS:

Recurso destinado a estruturação da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, Saldo final em

2017: R$ 54.333,19 (cinquenta e quatro mil trezentos e trinta e três reais e dezenove centavos). Aprova o

saldo da Conta 17.740-7 PSE AC: Recurso destinado ao custeio de material de consumo e serviços da

Proteção Social de Alta Complexidade( Casa de Passagem), Saldo final em 2017: R$ 58.948,67 (cinquenta e

oito mil novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Aprova o saldo da Conta 17.741-5 PSE

MC: Recurso destinado ao custeio de material de consumo e serviços da proteção social especial de Media

Complexidade(CREAS), Saldo final em 2017: R$ 89.862,79 (oitenta e nove mil oitocentos e sessenta e dois

reais e setenta e dois centavos). Aprova o saldo da Conta 17.742-3 PSB: Recurso destinado ao custeio de

material de consumo e serviços da Proteção Social Básica(CRAS I e II, SCFV Infância, SCFV Idosos), Saldo

final em 2017: R$ 152.789,84 (cento e cinquenta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro

centavos). Aprova o saldo da Conta 17.579-X FIA: Recurso destinado a projetos elaborados para o publico

infantil, dentro dos parâmetros da legislação vigente para o mesmo, Saldo final em 2017: R$ 133.999,70 (cento

e trinta e três mil novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

Santa Maria de Jetibá/ ES, 22 de fevereiro de 2018.


