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~~ Mozarlândla, 26 de novembro de 2018.

ATA Nº 011/2018- CMAS

PAUTA: DELIBERAÇÃO SOBRE O DOMONSTRATIVO SINTETICO DE EXECUÇÃO FISICO FI NANCEIRO
DO GOVERNO FEDERAL REFERENTE AO ANO DE 2017 E A RETIFICAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DO
SALDO REMANESCENTE DE 2018.
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•

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do corrente ano, reuniram-se nas dependências da Secretaria
Municipal de Assisténcla Social - SMAS, sito à Rua São Paulo S/Nº Centro, os membros do Conselho
Municipal de Assistência Social - CMAS, com o intuito de discutir a pauta da reunião que se trata da
Deliberação sobre o Demonstrativo Sintético de execução físico financeiro do Governo Federal referente
ao ano de 2017, Dessa forma , a reunião iniciou com a fala da presidente do CMAS, a Sra. Eleuza Oliveira
de Amaral Carvalho, que apresenta a pauta da reunião agradecendo a presença de todos, na sequência, a
mesma repassa a fala à assistente social que inicialmente enfatiza que durante o preenchimento do
demonstrativo sintético identificou que os valores reprogramados d;- saldo remanescente 2018
apresentam diferença de valores, sendo que, o valor reprogramado na conta 251727-5 PSEMC foi de R$
39 .822,66 e na verdade o total é de R$ 39.882,14 permanecendo a diferença de cinquenta e dois reais e
quarenta e oito centavos (R$42,48), outro equívoco estava na conta do Programa Criança Feliz conta
26236-6 reprogramado a quantia de R$28.526,ll e o valor correto é de 28 .396,81 que apresenta uma
diferença de cento e vinte e nove reais e trinta centavos (R$129,30)no valor. Na sequência, a assistente
social explana sobre o demonstrativo sintético referente ao ano de 2017, e apresenta os dados que
constam no referido demonstrativo, ressaltando que o demonstrativo encontra-se no Sistema de
Autenticação e Autorização-SAA do MDSA, devidamente preenchido aguardando análise dos conselheiros
do CMAS, e enfatizando que para o preenchimento foram utilizados os dados que constam no relatório de
contabilidade e no tocante a execução física, os dados foram extraídos conforme relatório mensal
fornecido por cada unidade que realiza o atendimento dos beneficiários, ou seja, do Centro de Referência
de Assistência Social CRAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social-CREAS e demais
órgãos da Secretaria de Assistência Social-SMAS que compõe o SUAS, no tocante a execução financeira, o
demonstrativo é dividido em três partes sendo demonstrativo de serviços, demonstrativo de gestão PBF e
demonstrativo da gestão do SUAS, a mesma ressalta que no ano de 2017, foi o primeiro ano em que o
Estado entrou com a contrapartida financeira no valor equivalente a sete mil reais (R$ 7.000,00), dessa
forma , após a apresentação detalhada do demonstrativo Sintético de execução físico financeiro do
Governo Federal referente ao ano de 2017, após a apreciação por parte dos conselheiros, os mesmo
aprovaram o demonstrativo sem ressalvas, sem mais para o momento, eu, Shirley de Souza de Jesus
encerro e assino esta.
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