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RESOLUÇÃO NO. 007, DE 18 DE OUTUBRO 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 18 de outubro de 2017. 

Considerando a Prestação de Contas do Incluir 2013; 

Considerando o Demonstrativo Federal do Ano 2016; 

Considerando a Prestação de Contas do Bolsa Família do ano 2016; 

 

 

RESOLVE: 

 

 Artigo 1º Aprova a Prestação de Contas do Incluir 2013. Saldo inicial no dia 

01/01/2013: R$ 43.791,06 (quarenta e três mil, setecentos e noventa e um reais e seis centavos). 

Houve um repasse total no ano no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), somados a 

um rendimento bancário no valor de R$ 1.482,71 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais e 

setenta e um centavos). Durante o Exercício de 2013 o valor gasto foi de R$ 68.662,46 (sessenta 

e oito mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), restando então no final 

do exercício o valor de R$ 21.611,31 (vinte e um mil, seiscentos e onze reais e trinta e um 

centavos). 

Artigo 2º Aprova o Demonstrativo Federal do ano de 2016. Piso Social Básico: 

Receita Total no ano de 2016 (Saldo Anterior + Repasse Anual + Rendimento): R$ 279.657,10 

(duzentos e setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), Gastos com 

Equipe de Referência: R$ 105.590,29 (cento e cinco mil quinhentos e noventa reais e vinte e 

nove centavos). Gastos com Material de Consumo: R$ 97.630,74 (noventa e sete mil seiscentos e 

trinta reais e setenta e quatro centavos). Saldo Final Reprogramado (31/12/2016): R$ 76.436,07 

(setenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e sete centavos). ACESSUAS Trabalho: 

Receita Total no ano de 2016 (Saldo Anterior + Repasse Anual + Rendimento): R$ 31.153,53 

(trinta e um mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos). Gastos com Material 

de Consumo e Pagamento de Aluguel: R$ 16.385,05 (dezesseis mil trezentos e oitenta e cinco 

reais e cinco centavos). Saldo Final Reprogramado (31/12/2016): R$ 14.768,48 ( quatorze mil 

setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Aprimora Rede: Receita Total no 
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ano de 2016 (Saldo Anterior + Repasse Anual + Rendimento): R$ 54,76 (cinquenta e quatro 

reais e setenta e seis centavos). Saldo Final Reprogramado (31/12/2016): R$ 54,76 (cinquenta e 

quatro reais e setenta e seis centavos). BPC na Escola: Receita Total no ano de 2016 (Saldo 

Anterior + Repasse Anual + Rendimento): R$ 1.625,87 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e 

oitenta e sete centavos). Saldo Final Reprogramado (31/12/2016): R$ 1.625,87 (mil seiscentos e 

vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos). AEPETI: Receita Total no ano de 2016 (Saldo 

Anterior + Repasse Anual + Rendimento): R$ 86.228,31 (oitenta e seis mil duzentos e vinte e 

oito reais e trinta e um centavos). Saldo Final Reprogramado (31/12/2016): R$ 86.228,31 

(oitenta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos). Proteção Social de 

Média Complexidade: Receita Total no ano de 2016 (Saldo Anterior + Repasse Anual + 

Rendimento): R$ 90.235,44 (noventa mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos). Gastos com Equipe de Referencia: R$ 1.617,70 (mil seiscentos e dezessete reais e 

setenta centavos). Gastos com Material de Consumo: R$ 40.450,61 (quarenta mil quatrocentos e 

cinquenta reais e sessenta e um centavos). Saldo Final Reprogramado (31/12/2016): R$ 

48.167,13 (quarenta e oito mil cento e sessenta e sete reais e treze centavos). Proteção Social 

de Alta Complexidade: Receita Total no ano de 2016 (Saldo Anterior + Repasse Anual + 

Rendimento): R$ 47.073,44 (quarenta e sete mil setenta e três reais e quarenta e quatro 

centavos). Gastos com Material de Consumo: R$ 513,51 (quinhentos e treze reais e cinquenta e 

um centavos). Saldo Final Reprogramado (31/12/2016): R$ 46.559,93 (quarenta e seis mil 

quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos). Andriw apresenta agora a 

execussão física. Piso Básico Fixo: 912 famílias referenciadas. Ações Estratégicas do PETI: 2 

crianças acompanhadas em situação de trabalho infantil. BPC na Escola - Questionário a ser 

aplicado: 5 questionários aplicados. Piso de Alta Complexidade: 10 Crianças Abrigadas. Piso 

Básico Variável – SCFV-Idosos: 424 pessoas acompanhadas. Piso Básico Variável – SCFV-

Infância e Adolescência: 63 crianças acompanhadas. Piso Fixo de Média Complexidade: 808 

pessoas em situação de direitos violados atendidas. Resumo Executivo: Receitas totais de 

serviços: R$ 416.965,98 (quatrocentos e dezesseis mil novecentos e sessenta e cinco reais e 

noventa e oito centavos). Despesas totais de serviços: R$ 245.802,85 (duzentos e quarenta e 

cinco mil oitocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos). Recursos disponíveis para 

reprogramação dos serviços: R$ 171.163,13 (cento e setenta e um mil cento e sessenta reais e 

treze centavos). Receitas totais de programas: R$ 119.062,47 (cento e dezenove mil sessenta e 

dois reais e quarenta e sete centavos). Despesas totais de programas: R$ 16.385,05 (dezesseis 

mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos). Recursos disponíveis para reprogramação 

dos programas: R$ 102.677,42 (cento e dois mil seiscentos e setenta reais e quarenta e dois 

centavos). 



                                CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/SMJ 

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

 
Artigo 3º Aprova a Prestação de Contas do Bolsa Família. Recursos 

Reprogramadas de Exercícios anteriores: R$ 215.863,83 (duzentos e quinze mil oitocentos e 

sessenta e três reais e oitenta e três centavos). Valores Recebidos no Exercício: R$ 67.338,85 

(sessenta e sete mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Rendimentos 

Bancários: R$ 14.711,32 (quatorze mil setessentos e onze reais e trinta e dois centavos). Valores 

Efetivamente executados no Exercício: R$ 244.683,63 (duzentos e quarenta e quatro mil 

seissentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos). Saldo Reprogramado: R$ 53.230,37 

(cinquenta e três mil duzentos e trinta reais e trinta e sete centavos). 

 

 

 

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

 

 

 

Santa Maria de Jetibá /ES, 18 de outubro 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 007/2017, de 18 de outubro de 2017, Aprova a Prestação de 

Contas do Incluir 2013. Saldo inicial no dia 01/01/2013: R$ 43.791,06 (quarenta e três mil, 

setecentos e noventa e um reais e seis centavos). Houve um repasse total no ano no valor de R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), somados a um rendimento bancário no valor de R$ 

1.482,71 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos). Durante o Exercício 

de 2013 o valor gasto foi de R$ 68.662,46 (sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e dois reais e 

quarenta e seis centavos), restando então no final do exercício o valor de R$ 21.611,31 (vinte e 

um mil, seiscentos e onze reais e trinta e um centavos). Aprova o Demonstrativo Federal do ano 

de 2016. Piso Social Básico: Receita Total no ano de 2016 (Saldo Anterior + Repasse Anual + 

Rendimento): R$ 279.657,10 (duzentos e setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e 

dez centavos), Gastos com Equipe de Referência: R$ 105.590,29 (cento e cinco mil quinhentos e 

noventa reais e vinte e nove centavos). Gastos com Material de Consumo: R$ 97.630,74 (noventa 

e sete mil seiscentos e trinta reais e setenta e quatro centavos). Saldo Final Reprogramado 

(31/12/2016): R$ 76.436,07 (setenta e seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e sete centavos). 

ACESSUAS Trabalho: Receita Total no ano de 2016 (Saldo Anterior + Repasse Anual + 

Rendimento): R$ 31.153,53 (trinta e um mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e três 

centavos). Gastos com Material de Consumo e Pagamento de Aluguel: R$ 16.385,05 (dezesseis 

mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos). Saldo Final Reprogramado (31/12/2016): 

R$ 14.768,48 ( quatorze mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos). 

Aprimora Rede: Receita Total no ano de 2016 (Saldo Anterior + Repasse Anual + 

Rendimento): R$ 54,76 (cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos). Saldo Final 

Reprogramado (31/12/2016): R$ 54,76 (cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos). BPC 

na Escola: Receita Total no ano de 2016 (Saldo Anterior + Repasse Anual + Rendimento): R$ 

1.625,87 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos). Saldo Final 

Reprogramado (31/12/2016): R$ 1.625,87 (mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete 

centavos). AEPETI: Receita Total no ano de 2016 (Saldo Anterior + Repasse Anual + 

Rendimento): R$ 86.228,31 (oitenta e seis mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e um 

centavos). Saldo Final Reprogramado (31/12/2016): R$ 86.228,31 (oitenta e seis mil duzentos e 

vinte e oito reais e trinta e um centavos). Proteção Social de Média Complexidade: Receita 

Total no ano de 2016 (Saldo Anterior + Repasse Anual + Rendimento): R$ 90.235,44 (noventa 
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mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Gastos com Equipe de 

Referencia: R$ 1.617,70 (mil seiscentos e dezessete reais e setenta centavos). Gastos com 

Material de Consumo: R$ 40.450,61 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e 

um centavos). Saldo Final Reprogramado (31/12/2016): R$ 48.167,13 (quarenta e oito mil cento e 

sessenta e sete reais e treze centavos). Proteção Social de Alta Complexidade: Receita Total 

no ano de 2016 (Saldo Anterior + Repasse Anual + Rendimento): R$ 47.073,44 (quarenta e sete 

mil setenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Gastos com Material de Consumo: R$ 

513,51 (quinhentos e treze reais e cinquenta e um centavos). Saldo Final Reprogramado 

(31/12/2016): R$ 46.559,93 (quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e 

três centavos). Andriw apresenta agora a execussão física. Piso Básico Fixo: 912 famílias 

referenciadas. Ações Estratégicas do PETI: 2 crianças acompanhadas em situação de trabalho 

infantil. BPC na Escola - Questionário a ser aplicado: 5 questionários aplicados. Piso de Alta 

Complexidade: 10 Crianças Abrigadas. Piso Básico Variável – SCFV-Idosos: 424 pessoas 

acompanhadas. Piso Básico Variável – SCFV-Infância e Adolescência: 63 crianças 

acompanhadas. Piso Fixo de Média Complexidade: 808 pessoas em situação de direitos violados 

atendidas. Resumo Executivo: Receitas totais de serviços: R$ 416.965,98 (quatrocentos e 

dezesseis mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos). Despesas totais de 

serviços: R$ 245.802,85 (duzentos e quarenta e cinco mil oitocentos e dois reais e oitenta e cinco 

centavos). Recursos disponíveis para reprogramação dos serviços: R$ 171.163,13 (cento e 

setenta e um mil cento e sessenta reais e treze centavos). Receitas totais de programas: R$ 

119.062,47 (cento e dezenove mil sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Despesas 

totais de programas: R$ 16.385,05 (dezesseis mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinco 

centavos). Recursos disponíveis para reprogramação dos programas: R$ 102.677,42 (cento e dois 

mil seiscentos e setenta reais e quarenta e dois centavos). Aprova a Prestação de Contas do 

Bolsa Família. Recursos Reprogramadas de Exercícios anteriores: R$ 215.863,83 (duzentos e 

quinze mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos). Valores Recebidos no 

Exercício: R$ 67.338,85 (sessenta e sete mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco 

centavos). Rendimentos Bancários: R$ 14.711,32 (quatorze mil setessentos e onze reais e trinta 

e dois centavos). Valores Efetivamente executados no Exercício: R$ 244.683,63 (duzentos e 

quarenta e quatro mil seissentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos). Saldo 

Reprogramado: R$ 53.230,37 (cinquenta e três mil duzentos e trinta reais e trinta e sete 

centavos). 

Santa Maria de Jetibá/ ES, 18 de outubro de 2017. 

 
 

 


