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RESOLUÇÃO NO. 004, DE 14 DE JUNHO 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 14 de Junho 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; 

                    Considerando a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, que rege as celebrações de 

parcerias; 

 

RESOLVE: 

 

           Artigo 1º Aprova o relatório Financeiro Referente a 28/02/2017 a 01/03/2017. 

Após analise, constatamos que há uma ordem de pagamento para dispêndio. Não 

ocorreram taxas bancarias, nem nada que precisasse ser devolvido. Os valores recebidos 

foram utilizados em sua maioria para pagamento de pessoal e encargos trabalhistas, 

com exceção de uma aquisição de sacolas para uso em oficina. Relatório Financeiro 

Referente a 01/02/2017 a 30/04/2017, Após analise, constatamos que há uma ordem de 

pagamento para dispêndio. Ocorreram taxas bancarias no valor de R$ 1,10 e já foi 

encaminhado oficio pedindo reembolso. Os valores recebidos foram utilizados em sua 

maioria para pagamento de pessoal e encargos trabalhistas. Foram adquiridos produtos 

para Uma Oficina onde eles montaram uma horta, além de material gráfico. Não houve 

repasse financeiro nesse mês, porem existia saldo de repasses anteriores para custear 

as despesas. Relatório Financeiro Referente a 01/04/2017 a 30/04/2017: Após analise, 

constatamos que há uma ordem de pagamento para dispêndio. Não ocorreram taxas 

bancarias, nem nada que precisasse ser devolvido. Os valores recebidos foram utilizados 

em sua maioria para pagamento de pessoal e encargos trabalhistas, com exceção de 

uma aquisição de material gráfico. Não houve repasse financeiro nesse mês, porem 

existia saldo de repasses anteriores para custear as despesas. O Conselho colocou em 
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votação a Prestação de Contas Financeira da APAE dos meses de Fevereiro e Março e 

Abril, o Conselheiro APROVA com unanimidade.  

Artigo 2º Aprova o Relatório de Atividades da APAE. Informou que ocorreu a 

troca do fiscal do Convênio, que agora é fiscalizado pela Subsecretaria Sarah Angeli 

Jacob. No que se refere ao mês de Janeiro, não houveram atividades socioeducativas 

pois a entidade se encontrava em gozo de férias coletivas de toda a equipe. No mês de 

Fevereiro, as orientações sociais versaram o eixo da “Participação”. Os objetivos e as 

metodologias utilizadas estão compatíveis com a PNAS/2004. Foram desenvolvidas 4 

oficinas: Artes Cênicas, Dança e Recreação, Educação ambiental e Vida Diária e Vida 

Pratica. Todas as oficinas estão coerentes com a orientação social. Houve oferta de 03 

atividades coletivas de recepção dos usuário dos turnos matutino e vespertino. No mês 

de Março, as orientações sociais versaram o eixo da “Participação”. Os objetivos e as 

metodologias utilizadas estão compatíveis com a PNAS/2004. Foram desenvolvidas 4 

oficinas: Artes Cênicas, Dança e Recreação, Educação ambiental e Vida Diária e Vida 

Pratica. Todas as oficinas estão coerentes com a orientação social. Houve oferta 

atividades coletivas com jogos de minigolfe e um espetáculo circense. O Presidente 

coloca em votação o Relatório de Atividades da APAE nos meses de Janeiro, Fevereiro e 

Março, o conselho aprova por unanimidade. 

Artigo 3º Aprova a Prestação de Contas dos Recursos Estaduais transferidos por 

repasse fundo a fundo no ano de 2016. Foi apresentado os recursos das contas, Benefício 

Eventual, Conta 21.046.651, Piso Básico Fixo, Conta 21.046.420, Piso Básico Variável I 

PCD, Conta 25.882.994, Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI, Conta 21.046.388, 

Piso Variável de Média Complexidade - PCD, Conta 24.057.309, Piso Fixo de Alta 

Complexidade - PAC I, Conta 21.046.339, seu saldo no final do ano de 2015, os 

rendimentos no ano de 2016 e saldo no final do ano de 2016. Foi apresentado a 

distribuição de como foi utilizado o recurso, bem como quanto foi utilizado para 

pagamento de pessoal. O Presidente do conselho coloca em votação a Prestação de 

Contas Financeiras dos Recursos Estadual transferidos, o conselho aprova por 

unanimidade. 

Artigo 4º Aprova a Execução Física dos Programas Sociais, Benefício Eventual 

teve 682 benefícios concedidos. Piso Básico Físico referenciou 819 famílias ao CRAS, 

Piso Básico Variável I PCD, referenciou 69 pessoas com deficiência, Piso Fixo de Média 



                                CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/SMJ 

                       (CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 953, DE 28 DE MARÇO DE 2007) 

 

Complexidade - PAEFI, possibilitou o atendimento de  63 casos de direitos violados, 

Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC, possibilitou o abrigo de 09 crianças. O 

Presidente coloca em votação a Execução Física dos Programas Sociais, o conselho 

aprova por unanimidade. Andriw apresentou que no ano 2016 foi utilizado no total o 

valor de R$ 777.947,17 (setecentos e setenta e sete mil novecentos e quarenta e sete 

reais e dezessete centavos) e também foi reprogramado para o ano de 2017 o valor de R$ 

201.617,12 (duzentos e um mil seiscentos e dezessete reais e doze centavos). O Conselho 

foi favorável a reprogramação e aprovaram-na por unanimidade. 

Artigo 5º Aprova o pedido da APAE de fazer uma alteração do Cargo de 

Terapeuta Ocupacional por dois Cuidados, esta substituição não implica no montante 

final do recurso, uma vez que, o valor total do Terapeuta Ocupacional é R$ 37.101,51 

(Trinta e sete mil cento e um reais e cinquenta e um centavos), e o valor total de dois 

profissionais cuidadores será R$ 30.843,06 (trinta mil oitocentos e quarenta e três reais 

e seis centavos), restando ainda R$ 6.258,45 (seis mil duzentos e cinquenta e oito reais e 

quarenta e cinco centavos), solicita que seja destinado às despesas de custeio de/ou 

manutenção. A APAE se comprometeu em alterar o Plano de Trabalho. O Presidente 

coloca em votação, e foi aprovado por unanimidade.  

Artigo 6º Aprova o Plano de Ação do ano de 2017. Zenaide apresenta detalhado 

todo o Plano de Ação, com seus respectivos valores, números de atendimentos e metas 

para o ano 2017. O Presidente coloca em votação e o colegiado aprova por unanimidade. 

Artigo 7º Aprova a Repactuação do Programa Acessuas Trabalho. Foi detalhado 

todo o programa, bem como seu Público Alvo, Valor Total do Programa, Número de 

Vagas para os Cursos e Metas. O Presidente coloca em votação e o colegiado aprova por 

unanimidade. 

 

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

 

Santa Maria de Jetibá /ES, 14 de Junho 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 004/2017, de 14 de Junho de 2017, Aprova o Relatório 

Financeiro Referente a 28/02/2017 a 01/03/2017. Após analise, constatamos que há uma 

ordem de pagamento para dispêndio. Não ocorreram taxas bancarias, nem nada que 

precisasse ser devolvido. Os valores recebidos foram utilizados em sua maioria para 

pagamento de pessoal e encargos trabalhistas, com exceção de uma aquisição de sacolas 

para uso em oficina. Relatório Financeiro Referente a 01/02/2017 a 30/04/2017, Após 

analise, constatamos que há uma ordem de pagamento para dispêndio. Ocorreram taxas 

bancarias no valor de R$ 1,10 e já foi encaminhado oficio pedindo reembolso. Os valores 

recebidos foram utilizados em sua maioria para pagamento de pessoal e encargos 

trabalhistas. Foram adquiridos produtos para Uma Oficina onde eles montaram uma 

horta, além de material gráfico. Não houve repasse financeiro nesse mês, porem existia 

saldo de repasses anteriores para custear as despesas. Relatório Financeiro Referente a 

01/04/2017 a 30/04/2017: Após analise, constatamos que há uma ordem de pagamento 

para dispêndio. Não ocorreram taxas bancarias, nem nada que precisasse ser devolvido. 

Os valores recebidos foram utilizados em sua maioria para pagamento de pessoal e 

encargos trabalhistas, com exceção de uma aquisição de material gráfico. Não houve 

repasse financeiro nesse mês, porem existia saldo de repasses anteriores para custear 

as despesas. O Conselho colocou em votação a Prestação de Contas Financeira da APAE 

dos meses de Fevereiro e Março e Abril, o Conselheiro APROVA com unanimidade. 

Aprova o Relatório de Atividades da APAE. Informou que ocorreu a troca do fiscal do 

Convênio, que agora é fiscalizado pela Subsecretaria Sarah Angeli Jacob. No que se 

refere ao mês de Janeiro, não houveram atividades socioeducativas pois a entidade se 

encontrava em gozo de férias coletivas de toda a equipe. No mês de Fevereiro, as 

orientações sociais versaram o eixo da “Participação”. Os objetivos e as metodologias 

utilizadas estão compatíveis com a PNAS/2004. Foram desenvolvidas 4 oficinas: Artes 

Cênicas, Dança e Recreação, Educação ambiental e Vida Diária e Vida Pratica. Todas as 

oficinas estão coerentes com a orientação social. Houve oferta de 03 atividades coletivas 

de recepção dos usuário dos turnos matutino e vespertino. No mês de Março, as 

orientações sociais versaram o eixo da “Participação”. Os objetivos e as metodologias 
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utilizadas estão compatíveis com a PNAS/2004. Foram desenvolvidas 4 oficinas: Artes 

Cênicas, Dança e Recreação, Educação ambiental e Vida Diária e Vida Pratica. Todas as 

oficinas estão coerentes com a orientação social. Houve oferta atividades coletivas com 

jogos de minigolfe e um espetáculo circense. O Presidente coloca em votação o Relatório 

de Atividades da APAE nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, o conselho aprova por 

unanimidade. Aprova a Prestação de Contas dos Recursos Estaduais transferidos por 

repasse fundo a fundo no ano de 2016. Foi apresentado os recursos das contas, Benefício 

Eventual, Conta 21.046.651, Piso Básico Fixo, Conta 21.046.420, Piso Básico Variável I 

PCD, Conta 25.882.994, Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI, Conta 21.046.388, 

Piso Variável de Média Complexidade - PCD, Conta 24.057.309, Piso Fixo de Alta 

Complexidade - PAC I, Conta 21.046.339, seu saldo no final do ano de 2015, os 

rendimentos no ano de 2016 e saldo no final do ano de 2016. Foi apresentado a 

distribuição de como foi utilizado o recurso, bem como quanto foi utilizado para 

pagamento de pessoal. O Presidente do conselho coloca em votação a Prestação de 

Contas Financeiras dos Recursos Estadual transferidos, o conselho aprova por 

unanimidade. Aprova a Execução Física dos Programas Sociais, Benefício Eventual teve 

682 benefícios concedidos. Piso Básico Físico referenciou 819 famílias ao CRAS, Piso 

Básico Variável I PCD, referenciou 69 pessoas com deficiência, Piso Fixo de Média 

Complexidade - PAEFI, possibilitou o atendimento de  63 casos de direitos violados, 

Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC, possibilitou o abrigo de 09 crianças. O 

Presidente coloca em votação a Execução Física dos Programas Sociais, o conselho 

aprova por unanimidade. Andriw apresentou que no ano 2016 foi utilizado no total o 

valor de R$ 777.947,17 (setecentos e setenta e sete mil novecentos e quarenta e sete 

reais e dezessete centavos) e também foi reprogramado para o ano de 2017 o valor de R$ 

201.617,12 (duzentos e um mil seiscentos e dezessete reais e doze centavos). O Conselho 

foi favorável a reprogramação e aprovaram-na por unanimidade. Aprova o pedido da 

APAE de fazer uma alteração do Cargo de Terapeuta Ocupacional por dois Cuidados, 

esta substituição não implica no montante final do recurso, uma vez que, o valor total 

do Terapeuta Ocupacional é R$ 37.101,51 (Trinta e sete mil cento e um reais e 

cinquenta e um centavos), e o valor total de dois profissionais cuidadores será R$ 

30.843,06 (trinta mil oitocentos e quarenta e três reais e seis centavos), restando ainda 

R$ 6.258,45 (seis mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), 
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solicita que seja destinado às despesas de custeio de/ou manutenção. A APAE se 

comprometeu em alterar o Plano de Trabalho. O Presidente coloca em votação, e foi 

aprovado por unanimidade. Aprova o Plano de Ação do ano de 2017. Zenaide apresenta 

detalhado todo o Plano de Ação, com seus respectivos valores, números de atendimentos 

e metas para o ano 2017. O Presidente coloca em votação e o colegiado aprova por 

unanimidade. Aprova a Repactuação do Programa Acessuas Trabalho. Foi detalhado 

todo o programa, bem como seu Público Alvo, Valor Total do Programa, Número de 

Vagas para os Cursos e Metas. O Presidente coloca em votação e o colegiado aprova por 

unanimidade. 

 

 

 

 

Santa Maria de Jetibá/ ES, 14 de Junho de 2017. 

 
 

 
 
 
 

 


