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RESOLUÇÃO NO. 003, DE 09 DE MAIO DE 2017. 

 

                    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 09 de Maio de 2017. 

          Considerando a Resolução Nº 16, de 21/09/2016 do Conselho Nacional de Assistência 

Social, que cria a Comissão Organizadora da XI Conferência Nacional de Assistência Social; 

                    Considerando a Portaria Conjunta Nº 02, de 12/12/2016 do Conselho Nacional de 

Assistência Social, que convoca a XI Conferência Municipal de Assistência Social; 

 

RESOLVE: 

 

           Artigo 1º Aprova Programa Incluir é o Programa Capixaba de Redução da Pobreza, que 

visa promover a inclusão social, a cidadania e a emancipação das famílias capixabas que se 

encontram em condição de extrema vulnerabilidade socioeconômica. O programa será executado 

através da ampliação da equipe de atendimento do CRAS, podendo assim atender uma 

demanda maior que o normal. Atualmente no município existem duas Equipes do Incluir, sendo 

estas equipes complementares ao CRAS, uma formada por um Psicólogo, dois Assistentes 

Sociais e um auxiliar de escritório e a outra por uma recepcionista, um assistente social e um 

psicólogo. O recurso do Programa Incluir é usado integralmente para pagamento de pessoal, 

conforme tabela apresentada. O valor total do Incluir 01(um) no ano de 2016 foi de R$ 85.576,82 

(oitenta e cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), ressaltando que 

alguns meses, a equipe não tava completa, por isso a falta de valores em alguns meses. A tabela 

do Incluir 02 (dois), começou operar a partir de setembro, o valor total da tabela do Incluir 

02(dois) é de R$ 114.282,58 (cento e quatorze mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e 

oito centavos), apresentou também o quantitativo de atendimentos realizados pela equipe do 

Incluir no ano de 2016. O Incluir custeia uma boa parte da equipe em atendimento no CRAS, 

portanto sendo um programa fundamental no município para a manutenção dos atendimentos 

socioassistencias. No Ano de 2016 foi utilizado R$ 114.282,58 (cento e quatorze mil duzentos e 

oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) para pagamento da equipe do Incluir, sendo que 

R$ 57.292,01 (cinquenta e sete mil duzentos e noventa e dois reis e um centavo) provenientes do 

Programa e R$ 56.990,57 (cinquenta e seis mil novecentos e noventa reais e cinquenta e sete 
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centavos) de Recursos próprios. Foi reprogramado para 2017 um valor de R$ 60.224,43 

(sessenta mil duzentos e vinte quatro reais e quarenta e três centavos). Andriw encerra 

apresentando um questionário que foi entregue para o presidente do conselho e pergunta se o 

presidente tem interesse de ler as perguntas para os demais conselheiros, o presidente Sidney 

concordou e assim discorreu e o conselho respondeu o questionário. Por fim, o presidente coloca 

em votação a Prestação de Contas do INCLUIR. O Conselho APROVA com unanimidade. 

 

 Artigo 2º Aprova A Comissão Organizadora da VII Conferência Municipal de 

Assistência Social, será formada pelos seguinte Conselheiros; Representando o Poder Público: 

Zenaide Marques Sobrinho, Anderson Schulz e Djanira de Oliveira Rodrigues. Representando a 

Sociedade Civil e Associações: Sidney Retz, Elielma Griggio da Silva e Jorge Francisco Zatta. 

Esta comissão será responsável por organizar toda a programação da Conferencia, bem como 

palestras, atração cultural, regimento interno, credenciamento, organização dos eixos, eleição 

dos delegados e fazer o relatório final da Conferência.  

 

Artigo 3º Convocar ordinariamente a VII Conferência Municipal de Assistência Social 

com o tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”, que será realizada nos dias 27 e 

28 de Junho de 2017. Começando no dia 27 às 13:00 horas às 17:00 horas e no dia 28 das 08:00 

horas às 16 horas. O local será provisório na Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, 

podendo haver mudanças, situada em nosso Município. 

 

Artigo 4º – Solicita que seja feito o Decreto de Convocação da VI Conferência Municipal 

da Assistência Social pelo Poder Executivo Municipal, que deverá ser assinado pelo Prefeito, 

juntamente com o Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, conforme 

modelo proposto em anexo. 

 

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

 

Santa Maria de Jetibá /ES, 09 de Maio de 2017. 
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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 003/2017, de 09 de Maio de 2017, APROVA  o Programa Incluir é o 

Programa Capixaba de Redução da Pobreza, que visa promover a inclusão social, a cidadania e 

a emancipação das famílias capixabas que se encontram em condição de extrema 

vulnerabilidade socioeconômica. O programa será executado através da ampliação da equipe de 

atendimento do CRAS, podendo assim atender uma demanda maior que o normal. Atualmente 

no município existem duas Equipes do Incluir, sendo estas equipes complementares ao CRAS, 

uma formada por um Psicólogo, dois Assistentes Sociais e um auxiliar de escritório e a outra por 

uma recepcionista, um assistente social e um psicólogo. O recurso do Programa Incluir é usado 

integralmente para pagamento de pessoal, conforme tabela apresentada. O valor total do Incluir 

01(um) no ano de 2016 foi de R$ 85.576,82 (oitenta e cinco mil quinhentos e setenta e seis reais 

e oitenta e dois centavos), ressaltando que alguns meses, a equipe não tava completa, por isso a 

falta de valores em alguns meses. A tabela do Incluir 02 (dois), começou operar a partir de 

setembro, o valor total da tabela do Incluir 02(dois) é de R$ 114.282,58 (cento e quatorze mil 

duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), apresentou também o quantitativo 

de atendimentos realizados pela equipe do Incluir no ano de 2016. O Incluir custeia uma boa 

parte da equipe em atendimento no CRAS, portanto sendo um programa fundamental no 

município para a manutenção dos atendimentos socioassistencias. No Ano de 2016 foi utilizado 

R$ 114.282,58 (cento e quatorze mil duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) 

para pagamento da equipe do Incluir, sendo que R$ 57.292,01 (cinquenta e sete mil duzentos e 

noventa e dois reis e um centavo) provenientes do Programa e R$ 56.990,57 (cinquenta e seis 

mil novecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) de Recursos próprios. Foi 

reprogramado para 2017 um valor de R$ 60.224,43 (sessenta mil duzentos e vinte quatro reais e 

quarenta e três centavos). Andriw encerra apresentando um questionário que foi entregue para 

o presidente do conselho e pergunta se o presidente tem interesse de ler as perguntas para os 

demais conselheiros, o presidente Sidney concordou e assim discorreu e o conselho respondeu o 

questionário. Por fim, o presidente coloca em votação a Prestação de Contas do INCLUIR. O 

Conselho APROVA com unanimidade. 

 Aprova A Comissão Organizadora da VII Conferência Municipal de Assistência Social, 

será formada pelos seguinte Conselheiros; Representando o Poder Público: Zenaide Marques 

Sobrinho, Anderson Schulz e Djanira de Oliveira Rodrigues. Representando a Sociedade Civil e 

Associações: Sidney Retz, Elielma Griggio da Silva e Jorge Francisco Zatta. Esta comissão será 
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responsável por organizar toda a programação da Conferencia, bem como palestras, atração 

cultural, regimento interno, credenciamento, organização dos eixos, eleição dos delegados e 

fazer o relatório final da Conferência. Convocar ordinariamente a VII Conferência Municipal de 

Assistência Social com o tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”, que será 

realizada nos dias 27 e 28 de Junho de 2017. Começando no dia 27 às 13:00 horas às 17:00 

horas e no dia 28 das 08:00 horas às 16 horas. O local será provisório na Câmara Municipal de 

Santa Maria de Jetibá, podendo haver mudanças, situada em nosso Município. Solicita que seja 

feito o Decreto de Convocação da VI Conferência Municipal da Assistência Social pelo Poder 

Executivo Municipal, que deverá ser assinado pelo Prefeito, juntamente com o Presidente do 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, conforme modelo proposto em anexo. 

 

 

 

 

Santa Maria de Jetibá/ ES, 09 de Maio de 2017. 

 
 

 
 
 
 

 
 


