
CONSELHOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/SMJ
(CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2076, DE 18 DE ABRILDE 2018)

RESOLUÇÃO Nº. 007, DE 23 DE MAIO DE 2018.
Publica a Deliberação sobre a Prestação de
Contas do Programa Incluir..

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 2076/2018, de 18 de abril de 2018 , resolve em reunião deliberativa ordinária, realizada no dia 23 de maio

de 2018.

RESOLVE:

Artigo 1º Aprova a Prestação de Contas do Incluir e a reprogramação do Saldo. Conta nº

21.117.494, o saldo inicial no ano de 2017 foi de R$60.624,43 (sessenta mil seiscentos e vinte e quatro reais e

quarenta e três centavos), foi repassado um total de R$105.389,00(cento e cinco mil, trezentos e oitenta e nove

reais) e os rendimentos foram de R$1.835,01(mil oitocentos e trinta e cinco reais e um centavo). Foi gasto com

o Programa Incluir um total de R$171.692,26 (cento e setenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e

vinte e seis centavos) sendo que R$114.233,95(cento e quatorze mil duzentos e trinta e três reais e noventa e

cinco centavos) foram provenientes com recursos estaduais do co-financiamento e R$57.458,31(cinquenta e

sete mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) provenientes de recursos próprios do

município. Saldo final na conta estadual do programa Incluir em 2017 a ser reprogramado para 2018 foi de

R$53.614,49(cinquenta e três mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos).

Artigo 2º Aprova a execução física do Programa. Todo recurso empregado no programa foi

gasto invariavelmente com pagamento de pessoal e que existiam duas equipes Incluir no município, sendo uma

alocada no CRAS do Centro e uma no CRAS de Garrafão, que essas equipes acompanham 87
famílias em situação de extrema pobreza no município e que foram realizadas 65 visitas no ano
de 2017, além de terem sido identificadas 19 novas famílias na busca ativa do programa onde
16 dessas famílias foram inseridas no acompanhamento do PAIF em 2017.

Artigo 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

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

Santa Maria de Jetibá /ES, 23 de maio de 2018.



CONSELHOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/SMJ
(CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2076, DE 18 DE ABRILDE 2018)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO

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

CMAS/SMJ, que a Resolução nº 007/2018, de 23 de maio de 2018. Aprova a Prestação de Contas do

Incluir e a reprogramação do Saldo. Conta nº 21.117.494, o saldo inicial no ano de 2017 foi de R$60.624,43

(sessenta mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), foi repassado um total de

R$105.389,00(cento e cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais) e os rendimentos foram de R$1.835,01(mil

oitocentos e trinta e cinco reais e um centavo). Foi gasto com o Programa Incluir um total de R$171.692,26

(cento e setenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) sendo que

R$114.233,95(cento e quatorze mil duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos) foram

provenientes com recursos estaduais do co-financiamento e R$57.458,31(cinquenta e sete mil quatrocentos e

cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) provenientes de recursos próprios do município. Saldo final na

conta estadual do programa Incluir em 2017 a ser reprogramado para 2018 foi de R$53.614,49(cinquenta e três

mil seiscentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos). Aprova a execução física do Programa. Todo

recurso empregado no programa foi gasto invariavelmente com pagamento de pessoal e que existiam duas

equipes Incluir no município, sendo uma alocada no CRAS do Centro e uma no CRAS de Garrafão, que
essas equipes acompanham 87 famílias em situação de extrema pobreza no município e que
foram realizadas 65 visitas no ano de 2017, além de terem sido identificadas 19 novas famílias
na busca ativa do programa onde 16 dessas famílias foram inseridas no acompanhamento do
PAIF em 2017.

Santa Maria de Jetibá/ ES, 23 de maio de 2018.


