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Atos Administrativos
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Ata da Reuniao Ordinaria do CMAS -Jeremoabo -BA
Ata de N° 002-2022
1

Aos treze dias de abril de dois mil e vinte e dois, os Conselheiros Municipais de

2

Assistencia Social do municipio de Jeremoabo, reuniram-se na sede da Secretaria

3

Municipal de Assistencia Social e Cidadania, as 15hoomin, localizada na Rua

4

Ant6nia Meirelles Sn. A Presidente Mirta Paloma iniciou saudando a todos os

5

conselheiros presentes, ainda com a palavra apresentou a pauta da reuniao

6

composta pelo seguinte item: 01-Prestaeao de conta do Recurso Transferido ao

7

Abrigo Sao Vicente de Paulo, Referente a Fevereiro 2022; 02- Distribuieao de

8

Peixes na semana santa 2022. A presidente explicou de forma esclarecida atraves

9

de slide o item da pauta aos membros do conselho, em seguida passou a palavra a

lo

secretaria executiva para a prestagao de contas Convenio FEAS/2022 no qual foi

11

apresentado o valor depositado na conta da entidade no dia 28/03/2022, (vinte e oito

12

de margo de dois mil e vinte e dois), o valorde R$2,920,00 reais, valor referente ao

13

mss de Fevereiro/2022. Em seguida foi apresentado o Demonstrativo de Receitas e

14

Despesas

15

Fevereiro)

R$69,00;

16

Aplicagao)

R$1.675,40.

17

Mercadinho Uniao Com6rcio de Alimentos LTDA EPP, NF-e n°382 (Cheque n°58);

18

R$761,19; Pagamento Mercadinho uniao com6rcio de Alimentos LTDA EPP, NF-e

19

n°383

2o

(31/01/2022) R$0,00; Saldo Aplicagao (31/01/2022) R$12,48; Rendimento Aplicagao

21

(28/02/2022)

22

Aplicagao (28/02/2022) R$48,14 Despesas do mss R$1.813,40. Saldo Conta Caixa

23

Econ6mica em (28/02/2022) 0,00; Saldo Aplicagao Financeira em (28/02/2022)

24

R$12,57; Saldo Aplicagao Financeira em (28/02/2022) R$7.068,86. Passando a

25

palavra para a presidente Mirta para a explanagao da distribuigao de peixes na

26

Semana Santa 2022. A presidente no inicio da palavra parabeniza o prefeito

27

municipal de Jeremoabo pela iniciativa de garantir o alimento para as familias

28

carentes de nosso municipio, destacando o compromisso do gestong e a importancia

29

do trabalho social realizado em Jeremoabo. Feita as considerag6es finais pela

30

presente nao havendo mais nada a discutir. A presidente agradeceu a presenga de

31

todos, encerrando a reuniao, eu Marisangela Maria da Silva, ]avrei a presente Ata

32

que ap6s lida e aprovada sera assinada pelos demais conselheiros presentes.

Fevereiro/2022.

(Cheque

n°60)

R$0,09;

RECEITAS:

APLICAeAO

(Resgate

DESPESAS:

R$983,21.

Saldo

Dep6sito

Contrapartida

Aplicagao)

(Tarifas Bancarias)

RESUMO:

Aplicagao

Saldo

(31/01/2022)

(Tar.

Bancaria

R$69,00;
R$69,00;

Conta

Caixa

R$8.765,12;
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Ata da Reuniao Ordinaria do CMAS -Jeremoabo -BA
Ata de N° 001-2022
1

Aos vinte e tres de margo de dois mil e vinte e dois, os Conselheiros Municipais de

2

Assistencia Social do municipio de Jeremoabo, reuniram-se na sede da Secretaria

3

Municipal de Assistencia Social e Cidadania, as 15hoomin, localizada na Rua

4

Ant6nia Meirelles Sn. A Presidente Mirta Paloma iniciou saudando a todos os

5

conselheiros presentes, ainda com a palavra apresentou a pauta da reuniao

6

composta pelo seguinte item: 01I Apresentagao da nova secretaria Executiva do

7

CMAS 02-Quem recebia o Auxilio Emergencial vai recebero Auxilio Brasil? 03-

8

Prestae6es de contas do Recurso Transferido ao Abrigo sao vicente de paulo,

9

referente ao mss de Janeiro de 2022 04- Calendario Anual das Reuni6es

1o

0rdinarias 2022. A presidente explicou de forma esclarecida atraves de slide o item

11

da pauta aos membros do conselho, em seguida fez a apresentagao da Nova

12

secretaria Executiva do CMAS, ainda com a palavra fez uma explanagao sobre

13

Auxilio Emergencial versos Auxilio Brasil, em seguida passou a palavra a secretaria

14

executiva para a prestagao de contas convenio FEAS/2022 no qual foi apresentado

15

o valordepositado na conta da entidade no dia 28/03/2022, (vinte e oito de margo de

16

dois mil e vinte e dois), o valor de R$2,920,00 reais, valor referente ao mss de

17

Janeiro/2022. Em seguida foi apresentado o Demonstrativo de Receitas e Despesas

18

Janeiro/2022. APLICACAO (Resgate Aplicagao) R$69,00.

DESPESAS (Tarifas

19

Bancarias) R$69,00. RESUMO: Saldo conta caixa Econ6mica (31/12/2021) R$0,00;

2o

Saldo Aplicagao (31/12/2021) R$12,39; Rendimento Aplicagao (31/01/2022) R$0,09;

21

Saldo Aplicagao (31/12/2021) R$8.783,52;

22

R$50,60;

23

(31/01/2022) 0,00; Saldo Aplicagao Financeira em (31/01/2022) R$12,48; Saldo

24

Aplicagao Financeira em (31/01/2022) R$8.765,12. 0 conselheiro Jose Evangelista

25

pediu a palavra e sugeriu a todos os presentes a participagao do Centro Renascer

26

localizado no povoado Espinheiro municipio desta cidade ao conselho, ainda com a

27

palavra, destacou a importancia de capacitagao dos conselheiros. Os presentes

28

manifestaram-se favoravel com o posicionamento do mesmo, sendo assim encerrou

29

sua fala. Passando a palavra a secretaria executiva onde foi apresentado o

3o

Calendario Anual das Reuni6es Ordinaria ano 2022 aprovada pelos conselheiros

31

presentes. Feita as considerag6es finais pela presente nao havendo mais nada a

32

discutir. A presidente agradeceu a presenga de todos, encerrando a reuniao, eu

Despesas

do

mss

R$69,00.

Rendimento Aplicagao (31/01/2022)

Saldo

Conta

Caixa

Econ6mica
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Ata da Reuniao Extraordinaria do CMAS -Jeremoabo - BA
Ata de N° 002-2022
1

Aos vinte e oito dias do mss de abril de dais mil e vinte e dais, os Conselheiros

2

Municipais de Assistencia Social do municipio de Jeremoabo, reuniram-se na sede

3

da secretaria Municipal de Assistencia social e cidadania, as 9h, localizada na Rua

4

Antonia Meirelles Sn. A Presidente Mirta Paloma iniciou saudando a todos os

5

conselheiros presentes, em seguida passou a palavra para o assistente tecnico

6

Renan vieira, onde apresentou a pauta da reuniao composta pelo seguinte item: 01.

7

Presta€ao de Conta do Cofinanciamento Estadual ano 2021; 02. Recurso

8

Extraordinario da Portaria n. 751/2022; 03. Plano de Ap]ica€ao de Recurso

9

Extraordinario. 0 mesmo explicou de forma esclarecida atraves de slide o item da

io

pauta aos membros do conselho. Com a primeira pauta da reuniao, foi explanado

11

por Renan Vieira 0 Recurso de Protegao Social Basica destinado ao CRAS e ao

12

Centro de Convivencia, no qual foi apresentado a valores do bloco de Protegao

13

Social Basica, de janeiro a dezembro de 2021. Em seguida foi apresentado o bloco

14

de Protecao Social Especial que paga os recursos do CREAS, desta forma as

15

despesas realizado no exercicio do ano de 2021 foram todas comprovadas. 0

16

resume da contabilidade ficou confirmado com o saldo em conta. Em seguida foi

17

apresentado o bloco do Beneficio Eventual, os valores foram devidamente

18

apresentados detalhadamente. Ap6s a presta?ao de conta do cofinanciamento

ig

estadual 2021 e seu parecer fecnico, coloca em votagao a aprovacao da presta?ao

2o

da conta do recurso estadual exercicio ano 2021 que foi aprovado por unanimidade.

21

Com a segunda pauta da reuniao, foi explanado por Renan Vieira Recurso

22

Extraordinario da portaria n.751/2022, esse recurso veio para os municfpios que na

23

pandemia do novo Corona Virus nao "fecharam as portas". A primeira parcela foi

24

creditada para o recurso de protecao social basica no mss de marpe alem do

25

orcamento anual o municipio vai receber recurso extraordinario esse valor sera

26

depositado em 12 parcelas para as ag6es do CRAS e Servigo de Convivencia com

27

base no limite de castes. Continuando com a palavra a tecnico falou que dados da

28

Secretaria Nacional das Avaliag6es de Gest6es a municipio de Jeremoabo esta

29

classificado como gestao basica, sendo assim, o municipio necessita de recursos

3o

ordinario e extraordinario pelo fato de nao conseguir manter sozinho. Com a terceira

31

pauta da reuniao, foi explanado per Ftenan Vieira Plane de Aplicacao de Recurso

32

Extraordinario. Feita as consideragaes finais pelos presentes, nao havendo mais
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Ata da Reuniao Extraordinaria do CMAS -Jeremoabo - BA
Ata de N° 002-2022

33

nada a discutir. A presidente agradeceu a presenga de todos, encerrando a reuniao,

34

eu Marisangela Maria da Silva, lavrei a presente Ata que ap6s lida e aprovada sera

35

assinada pelos demais conselheiros presentes.

Santana
Presidente do CMAS
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Ata da Reuniao Extraordinaria do CMAS -Jeremoabo -BA
Ata de N° 001-2022
1

Aos vinte e sete dejaneiro de dois mi! evinte e dois, os conselheiros Municipais de

2

Assistencia Social do municipio de Jeremoabo, reuniram-se na sede da Secretaria

3

Municipal de Assistencia Social e Cidadania, as 15hoomin da tarde, localizada na

4

Rua Ant6nia Meirelles Sn. A Presidente Mirta Paloma iniciou saudando a todos os

5

conselheiros presentes, em seguida passou a palavra para o secretario executivo

6

Israel Carvalho, onde apresentou a pauta da reuniao composta pelo seguinte item:

7

01. Prestaeao de c®ntas dos reeursos ±ransferidos ao Abrigo Sao Vicente de

8

Paulo, referente ao mss de Abril de 2021. O mesmo expiicou cle forma esclarecida

9

atraves de slide o item da pauta aos membros do conselho, no qual foi apresentado

1o

o valordepositado na conta da entidade no dia o9/11/2021, ( nove de novembro de

11

dois mil e vinte e urn ), sendo o vaiorde FR$ 2.920,00 reais referente ao mesde abrii

12

de 2021, de modo em que foi re!atado aos conse!heiros a importancia da

13

transparencia dos seguintes valores para a prestagao de contas. Em seguida foi

14

apresentado o

Demonstrativo de

Receitas e

Despesas

Periodo abril 2021.

15

DESPESAS: Tarifas bancarias R$69,00, Tarifa manutengao de cadastro R$36,50.

16

RESUMO: Saldo Conta Caixa Econ6mica (31/03/2021) R$441,00. Saldo Aplicagao

17

(31/03/2021) R$12,06. Rendimento Aplicagao (31/03/2021) 0,01. Despesas do mss

18

R$105,50.

19

Aplicagao Financeira em (30/03/2021) R$12,06. Ao final da apresentagao dos

2o

referentes valores, foi aprovada pelos conselheiros presentes a prestagao de contas

21

estadual e municipal do piso de Alta e Media complexidade executado pela casa de

22

acolhimento Sao Vicente de

23

considerag6es finais pe!os presentes,

24

presidente agradeceu a presenga de toc!®s5 encerrando

25

Santos Carva!ho, !avrei a presents Ata que ap6s iicia e aprovada sera assinada

26

pelos demais conselheiros presentes.

Saldo Conta

Caixa

Econ6mica em

(30/04/2021)

R$335,50.

Paulo, do mss de janeiro de 2021.

Saldo

Feita as

nao havendo mais nada a discutir. A

a reuniao, eu Jose Israel

27

Presidente d® CMAS

Conselheiros presentes:
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Ata da Reuniao Extraordinaria do CMAS -Jeremoabo -BA
Ata de N° 001-2022
1

Aos vinte e sete dejaneiro de dois mi! e vinte e dois, os conselheiros Municipais de

2

Assistencia Social do municipio de Jeremoabo, reuniram-se na sede da Secretaria

3

Municipal de Assistencia Social e Cidadania, as 15hoomin da tarde, Iocalizada na

4

Rua Ant6nia Meirelies Sn. A Presidente Mirta Paloma iniciou saudando a todos os

5

conselheiros presentes, em seguida passou a palavra para o secretario executivo

6

Israel Carvalho8 onde apresentou a pauta da reuniao composta pelo seguinte item:

7

01. Prestaeao de contas dos recursos transferidos ao Abrigo Sao Vicente de

8

Paulo, referente ao mss de Julho de 2021. 0 mesmo explicou de forma

9

esclarecida atrav6s de slide o item da pauta aos membros do conselho, no qual foi

10

apresentado o valor depositado na conta da entidade no dia 15/12/2021, (quinze de

11

dezembro de dois mil e vinte e urn ), sendo o valor total de R$ 2.920,00 reais, no

12

qual o valor6 referente ao mss de Julhode2021, de modoem quefoi relatado aos

13

conselheiros a importancia da transparencia dos seguintes valores para a prestagao

14

de contas. Em seguida foi apresentado o Demonstrativo de Receitas e Despesas

15

Periodo

16

Mercadinho Uniao Comercio de A!imentos LTDA EPP, NF-e n°531 (Cheque n° 43)

17

R$994,70. RESUMO: Saldo Conta Caixa Econ6mica (30/06/2021) R$6.037,50.

18

Sa!do Aplicagao (30/06/2021) R$12,10. Rendimento Aplicagao (31/07/2021) R$0,04.

19

Despesas do mss R$1.063,70. Saldo Conta Caixa Econ6mica em (31/07/2021)

2o

R$4.973,80. Saldo Aplicagao Financeira em (31/07/2021) R$12,14. Ao final da

21

apresentagao dos referentes valores, foi aprovada pelos conseiheiros presentes a

22

prestagao de contas estadual e municipal do piso de Alta e Media complexidade

23

executado pela casa de acolhimento Sao Vicente de Paulo, do mss c!e julho de

24

2021. Feita as considerag6es finais pelos presentes, nao havendo mais nada a

25

discutir. A presidente agradeceu a presenga de todos, encerrando

26

Jos6 Israel Santos Carvalho, lavrei a presente Ata que ap6s !ida e aprovada sera

27

Julho

2021.

DESPESAS:

Tarifas

bancarias

R$69,00,

assinada pe!os demais conselheiros presentes.
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Ata da Reuniao Extraordinaria do CMAS -Jeremoabo -BA
Ata de N° 001-2022
1

Aos vinte e sete dejaneiro de dois mil e vinte e dois, os conselheiros Municipais de

2

Assistencia Social do municipio de Jeremoabo, reuniram-se na sede da Secretaria

3

Municipal de Assistencia Social e Cidadania, as 15hoomin da tarde, Iocalizada na

4

Rua Ant6nia Meirelles Sn. A Presidente Mirta Paloma iniciou saudando a todos os

5

conselheiros presentes, em seguida passou a palavra para o secretario executivo

6

Israel Carvalho¥ onde apresentou a pauta da reuniao composta pelo seguinte item:

7

01. Prestaeao de contas dos recursos transferidos ao Abrigo Sao Vicente de

8

Paulo, referente aos meses de Maio e Junho de 2021. 0 mesmo explicou de

9

forma esclarecida atrav6s de slide o item da pauta aos membros do conselho, no

10

qual foi apresentado o valor depositado na conta da entidade no dia 06/12/2021,

11

(seis de dezembro de dois mil e vinte e urn ), sendo o valor total de R$ 5.840,00

12

reais, noqual ovalor6 referente aos mesesde MaioeJunhode 2021, de modo em

13

que foi relatado aos conselheiros a importancia da transparencia dos seguintes

14

valores para a prestagao de contas. Em seguida foi apresentado o Demonstrativo de

15

Receitas e Despesas Periodo Maio 2021. DESPESAS: Tarifas bancarias R$69,00.

16

RESUMO: Saldo Conta Caixa Econ6mica (30/04/2021) R$335,50. Saldo Apiicagao

17

(30/04/2021) R$12,06. Rendimento Aplicagao (30/04/2021) R$ 0,02. Despesas do

18

mss R$ 69,00. Saldo Conta Caixa Econ6mica em (30/04/2021) R$266,50. Saldo

19

Ap!icagao Financeira em (30/04/2021) R$12,08. Demonstrativo de Receitas e

2o

Despesas

21

DESPESAS: Tarifa Bancarias R$69,00. RESUMO: Saldo Conta Caixa Econ6mica

22

(31/05/2021)

23

Aplicagao (31/05/2021) R$0,02B Despesas do mss R$69,00. Saldo Conta Caixa

24

Econ6mica

Periodo

Junho

R$266,50.

em

2021.

RECEITAS:

Saldo Aplicagao

(31/06/2021)

R$6.037950.

Parcela

(31/05/2021)

Saldo

FEAS

R$

R$

12,08.

Apiicagao

5.840,00.

Rendimento

Financeira

em

25

(31/06/2021) R$12,10. Ao final da apresenta?ao dos referentes valores, foi aprovada

26

pelos conselheiros presentes a prestagao de contas estaduai e municipal do piso de

27

Alta e Media complexidade executado pela casa de acolhimento Sao Vicente de

28

Paulo, dos meses de Maio e junho de 2021. Feita as considerag6es finais pelos

29

presentes, nao havendo mais nada a discutir. A presidente agradeceu a presen?a de

3o

todos, encerrando a reuniao, eu Jose Israel Santos Carvalho , Iavrei a presente Ata

31

que ap6s lida e aprovada sera assinada peios demais conselheiros presentes.
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Ata de N° 001 -2022
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Ata da Reuniao Extraordinaria do CMAS -Jeremoabo - BA
Ata de N° 001-2022

Aos vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e dois, os Conselheiros Municipais de

Assistencia Social do munici'pio de Jeremoabo, reuniram-se na sede da Secretaria
Municipal de Assistencia Social e Cidadania, as 15hoomin da tarde, localizada na

Rua Ant6nia Meirelles Sn. A Presidente Mirta Paloma iniciou saudando a todos os

conselheiros presentes, em seguida passou a palavra para o secretario executivo
Israel Carvalho, onde apresentou a pauta da reuniao composta pelo seguinte item:

01. Prestaeso de contas dos recursos transferidos ao Abrigo Sao Vicente de Paulo,
referente ao mss de Janeiro de 2021. 0 mesmo explicou de forma esclarecida
atraves de slide o item da pauta aos membros do conselho, no qual foi apresentado
o valor depositado na conta da entidade no dia 06/08/2021, (seis de agosto de dois
mil e vinte e urn ), sendo o valor total de R§ 2.920,00 reais, no qual o valor 6 referente

ao mss de Janeiro de 2021, de modo em que foi relatado aos conselheiros a
importancia da transparencia dos seguintes valores para a presta?ao de contas. Em

seguida foi apresentado o Demonstrativo de Receitas e Despesas Peri'odo Janeiro
2021. RECEITAS: Dep6sito Contrapartida (Tar. Bancaria Janeiro) R$10,00; Dep6sito

Contrapartida (Tar. Bancaria Janeiro) R$69,00; Resgate Aplica?ao Rsl.626,Ol;
Rendimento Aplicaeao R$0,36. DESPESAS: Tarifas Bancarias R$69,00; Pagamento
Arquibaldo Alves de Oliveira, NF A n° 5075192020 (Cheque n°42) RS2.571,95.

RESUMO: Saldo Conta Caixa Econ6mica (31/12/2020) R$935,94, Saldo Aplicaeao

(31/12/2020) R$1.637,70. Receita do mss Rsl .705,37. Despesas do mss R$2.640,95.
Saldo Conta Caixa Econ6mica em (31/01/2021) R$0,00. Saldo Aplica?ao Financeira

em (31/01/2021) RS12,05. Ao final da apresentacao dos referentes valores, foi

aprovada pelos conselheiros presentes a prestaeao de contas estadual e municipal
do piso de Alta e Media complexidade executado pela casa de acolhimento Sao
Vicente de Paulo, do mss de janeiro de 2021. Feita as considera?6es finais pelos

presentes, nao havendo mais nada a discutir. A presidente agradeceu a presen?a de
todos, encerrando a reuniao, eu Jos6 Israel Santos Carvalho, lavrei a presente Ata

que ap6s lida e aprovada sera assinada pelos demais conselheiros presentes.
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RESOLU€AO N° 002/2022

De 28 de abril de 2022
Disp6e sobre a aprovacao do Demonstrativo Sinfetico Anual
Ffsico Financeiro referente ao exercicio de 2021, relativo ao
cofinanciamento estadual do Sjstema Onico de Assistencia
Social - SUAS.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL do municipio de

Jeremoabo/BA, no usa de suas atribuig6es legais e regimentais e em Assembleia
Geral Ordinaria realizada em 28 de abril de 2022.

Considerando o que estabelece o §3 do artigo 4° e artigo 29 da Portaria SJDHDS
n° 123, de 18 de agosto de 2016 que regulamenta o repasse fundo a fundo no
Estado da Bahia]
RESOLVE:

Art.1 a -Aprovar o Demonstrativo Sinfetico Anual Frsico Financeiro, instrumento

eletr6nico utilizado pelos gestores municipais para o registro de suas Prestae6es
de Contas, referente ao exercfcio 2021.
Art.2° -Esta Resolugao entra em vigor a partir da data da deliberagao da plenaria.

Jeremoabo - BA, 28 de abril de 2022.
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESOLueAO N° 002 de 27 de Janeiro de 2022

Disp6e sobre a

Prestagao de

Contas do

cofinanciamento estadual e municipal do Piso

de Alta Comp!exidade executado pela Casa de
Acolhimento

Sao

Vicente

de

Paulo

para

manuten?ao dos servigos socioassistenciais no
ano 2021 no mss de Abril 2021.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CMAS do municipio

de Jeremoabo Bahia, no uso de suas atribuig6es legais e regimentais e em
Reuniao Extraordinaria realizada no c[ia 27 de Janeiro de 2022, na sala de

reuni6es da Secretaria de Assistencia Social, situada na Rua Professora
Ant6nia Meireles - Centro, no uso da competencia que lhe confere na Lei
Municipal n°. 214 de junho de 1996.

CONSIDERANDO o art. 204 da Constituigao Federal do Brasil de 1988

estabelecem as ag6es governamentais na area da assistencia social serao
realizadas com recursos do orgamento da seguridade social, previstos no art.
195, al6m de outras fontes;

CONSIDERANDO a Resolugao CNAS n°145/2004 que aprova a Politica
Nacional de Assistencia Social - PNAS, a qual institui o Sistema Unico da
Assistencia Social -SUAS.
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONSIDERANDO a Portaria lnterministerial n° 127/2008, que disp6es sobre as

normas relativas as transferencias de recursos da Uniao mediante convenios e

contratos de repasse, determina sobre a ciencia do Conselho em relagao as
celebrag6es de convenios;

CONSIDERANDO a Resoiugao n° 109/2009 que disp6e sobre a Tipificagao
Nacional dos Servigos Socioassistenciais.

CONSIDERANDO a Lei n° 12.435/2011 que altera a Lei n° 8.742/1993 que

disp6e sobre a Organizagao da Assistencia Social.

CONSIDERANDO a Resolugao do CNAS n° 33/2012 que aprova a Norma

Operacional Basica do Sistema Unico da Assistencia Social -NOB/SUAS que
no lnciso XVIII do art.17 estabelece que 6 de responsabilidade dos municipios

zelarem pela execugao direta ou indireta dos recursos transferidos Pela Uniao e

pelos Estados, inclusive no que tange a prestagao de contas;

CONSIDERANDO o convenio n° 001/2022 ceiebrado entre prefeitura municipal

de Jeremoabo e o Abrigo Sao Vicente de Paulo para repasse de recursos do
cofinanciamento do Fundo Estadua! de Assistencia Social - FEAS e o Fundo
municipal de Assistencia Social -FMAS;

CONSIDERANDO a anaiise desta prestagao de contas e elaboragao do
parecer T6cnico realizado pela comissao t6cnica de orgamento e financiamento
da Politica Municipal de Assistencia Social do CMAS.
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CONSELHO MUNic!PAEL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLVE=

Art. 1° - Aprovar a Prestagao de Contas do cofinanciamento estadual e
municipal do Piso de Alta Complexidade do mss de Abril de 2021 executado

pela Casa de Acolhimento Sao Vicente de Paulo para manutengao dos

servigos socioassistenciais no ano de 2021, com base no Parecer apresentado
pelo colegiado do Conselho Municipal de Assistencia Social do municipio de

Jeremoabo.

Art. 2° - Quanto a execugao dos recursos financeiros, ocorreu da seguinte
forma:
I -A Entidade contak9i!izou o valor total do cofinanciamento estadual.

DESPESAS: R$105,50
Saldo Conta Caixa Econ6mica em (30/04/2021) R$335,50
Saldo Aplicagao Financeira em (30/03/2021) R$12,06.

Art. 3° - Esta Resolu?ao retroage seus efeitos na data de 27 de Janeiro de
2022.

Jeremoabo Bahia, 27 de Janeiro de 2022.

Santana

Presidente do Conselho Municipal de Assist6ncia Social
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESOLUQAO N° 004 de 27 de Janeiro de 2022

Disp6e sobre

a

Prestagao de

Contas do

cofinanciamento estadual e municipal do Piso

de Alta Complexidade executado pela Casa de
Acolhimento

Sao

Vicente

de

Paulo

para

manutengao dos servigos socioassistenciais no
ano 2021 no mss de Julho 2021.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CMAS do municipio

de Jeremoabo Bahia, no uso de suas atribuig6es legais e regimentais e em
Reuniao Extraordinaria realizada no dia 27 de Janeiro de 2022, na sala de

reuni6es da Secretaria de Assistencia Social, situada na Rua Professora
Ant6nia Meireies - Centro, no uso da competencia que lhe confere na Lei
Municipal n°. 214 de junho de 1996.

CONSIDERANDO o art. 204 da Constituigao Federal do Brasil de 1988

estabelecem as ag6es governamentais na area da assistencia social serao
realizadas com recursos do orgamento da seguridade social, previstos no art.
195, alem de outras fontes;

CONSIDERANDO a Resolugao CNAS n°145/2004 que aprova a Politica
Nacional de Assistencia Social - PNAS, a qual institui o Sistema Unico da
Assistencia Social -SUAS.
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONSIDERANDO a Portaria lnferministeria[ n° 127/2008, que disp6es sobre as

normas relativas as transferencias de recursos da Uniao mediante convenios e

contratos de repasse, determina sobre a ciencia do Conselho em relagao as
celebrag6es de convenios;

CONSIDERANDO a Resolugao n° 109/2009 que disp6e sobre a Tipificagao
Nacional dos Servigos Socioassistenciais.

CONSIDERANDO a Lei n° 12.435/2011 que aitera a Lei n° 8.742/1993 que

disp6e sobre a Organizagao da Assistencia Social.

CONSIDERANDO a Resolugao do CNAS n° 33/2012 que aprova a Norma

Operacional Basica do Sistema Unico da Assistencia Social -NOB/SUAS que
no lnciso XVIIl do art.17 estabelece que e de responsabilidade dos municipios

zelarem pela execugao direta ou indireta dos recursos transferidos pela Uniao e

pelos Estados, inclusive no que tange a prestagao de contas;

CONSIDERANDO o convenio n° 001/2022 celebrado entre prefeitura municipal

de Jeremoabo e o Abrigo Sao Vicente de Paulo para repasse de recursos do
cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS e o Fundo
municipal de Assistencia Social -FMAS;

CONSIDERANDO a analise desta prestagao de contas e elaboragao do
parecer T6cnico rea!izado pela comissao tecnica de orgamento e financiamento
da Politica Municipal de Assistencia Social do CMAS.
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar a Prestagao de Contas do cofinanciamento estadual e
municipal do Piso de Alta Complexidade do mss de Julho de 2021 executado

pela Casa de Acolhimento Sao Vicente de Paulo para manutengao dos

servigos socioassistenciais no ano de 2021, com base no Parecer apresentado
pelo colegiado do Conselho Municipal de Assistencia Social do municipio de

Jeremoabo.
Art. 2° - Quanto a execugao dos recursos financeiros, ocorreu da seguinte
forma:

I -A Entidade contabilizou o valor total do cofinanciamento estadual.

DESPESAS: R$1.063,70
Saldo Conta Caixa Econ6mica em (31/07/2021) R$4.973,80
Saldo Aplicagao Financeira em (31/07/2021) R$12,14.

Art. 30 - Esta Resolugao retroage seus efeitos na data de 27 de Janeiro de
2022.

Jeremoabo Bahia, 27 de Janeiro de 2022.

Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESOLU?AO N° 003 de 27 de Janeiro de 2022

Disp6e sobre a

Prestagao de Contas do

cofinanciamento estadual e municipal do Piso

de Alta Complexidade executado pela Casa de
Acolhimento

Sao

Vicente

de

Paulo

para

manutengao dos servigos socioassistenciais no
ano 2021 nos meses de Maio e Junho 2021.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CMAS do municipio

de Jeremoabo Bahia, no uso de suas atribuig6es legais e regimentais e em
Reuniao Extraordinaria realizada no dia 27 de Janeiro de 2022, na sala de

reuni6es da Secretaria de Assistencia Social, situada na Rua Professora
Ant6nia Meireles - Centro, no uso da competencia que lhe confere na Lei
Municipal n°. 214 de junho de 1996.

CONSIDERANDO o art. 204 da Constituigao Federal do Brasil de 1988

estabelecem as ag6es governamentais na area da assistencia social serao
realizadas com recursos do orgamento da seguridade social, previstos no art.
195, alem de outras fontes;

CONSIDERANDO a Resolugao CNAS n°145/2004 que aprova a Politica
Nacional de Assistencia Social - PNAS, a qual institui o Sistema Unico da
Assistencia Social -SUAS.
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CONSELHO MUNicIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSIDERANDO a Portaria lnterministerial n° 127/2008, que disp6es sobre as

normas relativas as transferencias de recursos da Uniao mediante convenios e

contratos de repasse, determina sobre a ciencia do Conselho em relagao as
celebrag6es de convenios;

CONSIDERANDO a Resolugao n° 109/2009 que disp6e sobre a Tipificagao
Nacional dos Servigos Socioassistenciais.

CONSIDERANDO a Lei n° 12.435/2011 que altera a Lei n° 8.742/1993 que

disp6e sobre a Organizagao da Assistencia Socialt

CONSIDERANDO a Resolugao do CNAS n° 33/2012 que aprova a Norma

Operacional Basica do Sistema Unico da Assistencia Social -NOB/SUAS que
no lnciso XVIIl do art.17 estabelece que 6 de responsabilidade dos municipios

zelarem pela execugao direta ou indireta dos recursos transferidos pela Uniao e

pelos Estados, inclusive no que tange a prestagao de contas;

CONSIDERANDO o convenio n° 001/2022 celebrado entre prefeitura municipal

de Jeremoabo e o Abrigo Sao Vicente de Paulo para repasse de recursos do
cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS e o Fundo
municipal de Assistencia Social -FMAS;

CONSIDERANDO a analise desta presta?ao de contas e elaboragao do
parecer Tecnico realizado pela comissao tecnica de orgamento e financiamento
da Politica Municipal de Assistencia Social do CMAS.
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CONSELHO MUN[CipAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar a Prestagao de Contas do cofinanciamento estadual e
municipal do Piso de Alta Complexidade dos meses de maio e junho de 2021

executado pela Casa de Acolhimento Sao Vicente de Paulo para manutengao

dos servigos socioassistenciais no ano de 2021, com base no Parecer
apresentado pelo colegiado do Conselho Municipal de Assistencia Social do
municipio de Jeremoabo.

Art. 2° - Quanto a execugao dos recursos financeiros, ocorreu da seguinte
forma:

I -A Entidade contabilizou o valor total do cofinanciamento estadual.

DESPESAS R$138,00 (maio e junho)

Saldo Conta Caixa Econ6mica em (30/04/2021) R$266,50 (maio)
Saldo Aplicagao Financeira em (30/04/2021) R$12,08 (maio)

Saldo Conta Caixa Econ6mica em (31/06/2021) R$6.037,50 tiunho)
Saldo Aplicagao Financeira em (31/06/2021) R$12,10 tiunho)

Art. 3° - Esta Resolugao retroage seus efeitos na data de 27 de Janeiro de
2022.

Jeremoabo Bahia, 27 de Janeiro de 2022.

Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESOLueAO N° 001 de 27 de Janeiro de 2022

Disp6e sobre

a

Prestagao de

Contas do

cofinanciamento estadua! e municipal do Piso

de Aita Comp!exidade executado pela Casa de
Acoihimento

Sac

Vicente

de

Paulo

para

manutengao dos servigos socioassistenciais no
ano 2021 no mss de Janeiro 2021.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CMAS do municipio

de Jeremoabo Bahia, no uso de suas atribuig6es legais e regimentais e em
Reuniao Extraordinaria realizada no dia 27 de Janeiro de 2022, na sala de

reuni6es da Secretaria de Assistencia Social, situada na Rua Professora
Ant6nia Meireles - Centro, no uso da competencia que lhe confere na Lei
Municipal n°. 214 de junho de 1996.

CONSIDERANDO o art. 204 da Constituigao Federal do Brasil de 1988

estabelecem as ag6es governamentais na area da assistencia social serao
realizadas com recursos do orgamento da seguridade social, previstos no art.
195, alem de outras fontes;

CONSIDERANDO a Resolugao CNAS n°145/2004 que aprova a Politica
Nacional de Assistencia Social - PNAS, a qual institui o Sistema Unico da

Assistencia Social -SUAS.
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CONSELHO MUNicIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONSIDERANDO a Portaria lnterministeriai n° 127/2008, que disp6es sobre as

normas relativas as transferencias de recursos da Uniao mediante convenios e

contratos de repasse, determina sobre a ciencia do Conselho em relagao as
celebrag6es de convenios;

CONSIDERANDO a Resolugao n° 109/2009 que disp6e sobre a Tipificagao
Nacional dos Servigos Socioassistenciais.

CONSIDERANDO a Lei n° 12.435/2011 que altera a Lei n° 8.742/1993 que

disp6e sobre a Organizagao da Assistencia Social.

CONSIDERANDO a Resolugao do CNAS n° 33/2012 que aprova a Norma

Operacional Basica do Sistema Unico da Assistencia Social -NOB/SUAS que
no lnciso Xvlll do art.17 estabelece que 5 de responsabilidade dos municipios

zelarem pela execugao direta ou indireta dos recursos transferidos pela Uniao e

pelos Estados, inclusive no que tange a prestagao de contas;

CONSIDERANDO o convenio n° 001/2022 celebrado entre prefeitura municipal

de Jeremoabo e o Abrigo Sao Vicente de Paulo para repasse de recursos do
cofinanciamento do Fundo Estadua! de Assistencia Social - FEAS e o Fundo
municipal de Assistencia Social -FMAS;

CONSIDERANDO a analise desta prestagao de contas e elaboragao do
parecer Tecnico realizado pela comissao tecnica de orgamento e financiamento
da Politica Municipal de Assistencia Social do CMAS.
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CONSELHO IvluNicipAL DE ASsisTENCIA SOCIAL
RESOLVE=

Art. 1° - Aprovar a Prestagao de Contas do cofinanciamento estadual e
municipal do Piso de Alta Complexidade do mss de Janeiro de 2021 executado

pela Casa de Acolhimento Sao Vicente de Paulo para manutengao dos

servigos socioassistenciais no ano de 2021, com base no Parecer apresentado
pelo colegiado do Conselho Municipal c]e Assistencia Social do municipio de

Jeremoabo.
Art. 2° - Quanto a execugao dos recursos financeiros, ocorreu da seguinte
forma:

I -A Entidade contabilizou o valor total cio cofinanciamento estadual.
RECEITAS: R$1.705,37

DESPESAS: R$2.640,95
Saldo Conta Caixa Econ6mica em (31/01/2021) R$0,00
Saldo Aplicagao Financeira em (31/01/2021 ) R$12,05.

Art. 3° - Esta Resolugao retroage seus efeitos na data de 27 de Janeiro de
2022-

Jeremoabo Bahia, 27 de Janeiro de 2022.

Santana

Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social
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RESOLUQAO N° 001 de 13 de Abril de 2022

Disp6e sobre a

Prestagao de Contas do

cofinanciamento estadual e municipal do Piso

de Alta Complexidade executado pela Casa de
Acolhimento

Sao

Vicente

de

Paulo

para

manutengao dos servigos socioassistenciais no

ano 2022 no mss de Fevereiro 2022.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CMAS do municipio

de Jeremoabo Bahia, no uso de suas atribuig6es legais e regimentais e em
Reuniao Ordinaria realizada no dia 13 de Abril de 2022, na sala de reuni6es da

Secretaria de Assistencia Social, situada na Rua Professora Ant6nia Meireles Centro, no uso da competencia que lhe confere na Lei Municipal n°. 214 de
junho de 1996.

CONSIDERANDO o art. 204 da Constituigao Federal do Brasil de 1988

estabelecem as ag6es governamentais na area da assistencia social serao
realizadas com recursos do orgamento da seguridade social, previstos no art.
195, alem de outras fontes;

CONSIDERANDO a Resolugao CNAS n°145/2004 que aprova a Politica
Nacional de Assistencia Social - PNAS, a qual institui o Sistema Unico da
Assistencia Social -SUAS.

CONSIDERANDO a Portaria lnterministerial n° 127/2008, que disp6es sobre as

normas relativas as transferencias de recursos da Uniao mediante convenios e
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CONSELHO MUNicIPAL DE ASS]STENCIA SOCIAL

contratos de repasse, determina sobre a ciencia do Conselho em relagao as
celebrag6es de convenios.

CONSIDERANDO a Resolugao n° 109/2009 que disp6e sobre a Tipificagao
Nacional dos Servigos Socioassistenciais.

CONSIDERANDO a Lei n° 12.435/2011 que altera a Lei n° 8.742/1993 que

disp6e sobre a Organizagao da Assistencia Social.

CONSIDERANDO a Resolugao do CNAS n° 33/2012 que aprova a Norma

Operacional Basica do Sistema Unico da Assistencia Social - NOB/SUAS que
no lnciso Xvlll do art.17 estabelece que e de responsabilidade dos municipios

zelarem pela execugao direta ou indireta dos recursos transferidos pela Uniao e

pelos Estados, inclusive no que tange a prestagao de contas;

CONSIDERANDO o convenio n° 001/2022 celebrado entre prefeitura municipal

de Jeremoabo e o Abrigo Sao Vicente de Paulo para repasse de recursos do
cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS e o Fundo
municipal de Assistencia Social -FMAS;

CONSIDERANDO a analise desta prestagao de contas e elaboragao do
parecer Tecnico realizado pela comissao t6cnica de orgamento e financiamento
da Politica Municipal de Assistencia Social do CMAS.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar a Prestagao de Contas do cofinanciamento estadual e
municipal do Piso de Alta Complexidade do mss de Fevereiro de 2022

executado pela Casa de Acolhimento Sao Vicente de Paulo para manutengao

dos servigos socioassistenciais no ano de 2022, com base no Parecer
apresentado pelo colegiado do Conselho Municipal de Assistencia Social do
municipio de Jeremoabo.
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art. 2° - Quanto a execugao dos recursos financeiros, ocorreu da seguinte
forma:

I -A Entidade contabilizou o valor total do cofinanciamento estadual.
DESPESAS: R$1.813,40

Saldo Conta Caixa Econ6mica em (28/02/2022) R$0,00
Saldo Aplicagao Financeira em (28/02/2022) R$12,57

Saldo Aplicagao Financeira em (28/02/2022) R$7.068,86

Art. 3° -Esta Resolugao retroage seus efeitos na data del 3 de Abril de 2022.

Jeremoabo Bahia, 13 de Abril de 2022.

Santana

Presidente do Conselho Municipal de Assisfencia Social
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RESOLUQAO N° 001 de 23 de Margo de 2022

Disp6e sobre a

Prestagao de Contas do

cofinanciamento estadual e municipal do Piso

de Alta Complexidade executado pela Casa de
Acolhimento

Sao

Vicente

de

Paulo

para

manutengao dos servigos socioassistenciais no

ano 2022 no mss de Janeiro 2022.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -CMAS do municipio

de Jeremoabo Bahia, no uso de suas atribuig6es legais e regimentais e em
Reuniao Ordinaria realizada no dia 23 de Margo de 2022, na sala de reuni6es

da Secretaria de Assistencia Social, situada na Rua Professora Ant6nia
Meireles - Centro, no uso da competencia que lhe confere na Lei Municipal n°.
214 de junho de 1996.

CONSIDERANDO o art. 204 da Constituigao Federal do Brasil de 1988

estabelecem as ag6es governamentais na area da assistencia social serao
realizadas com recursos do orgamento da seguridade social, previstos no art.
195, al6m de outras fontes;

CONSIDERANDO a Resolugao CNAS n°145/2004 que aprova a Politica
Nacional de Assistencia Social - PNAS, a qual institui o Sistema Unico da

Assistencia Social -SUAS.

CONSIDERANDO a Portaria lnterministerial n° 127/2008, que disp6es sobre as

normas relativas as transferencias de recursos da Uniao mediante convenios e
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

contratos de repasse, determina sobre a ciencia do Conselho em relagao as
celebrag6es de convenios.

CONSIDERANDO a Resolugao n° 109/2009 que disp6e sobre a Tipificagao
Nacional dos Servigos Socioassistenciais.

CONSIDERANDO a Lei n° 12.435/2011 que altera a Lei n° 8.742/1993 que

disp6e sobre a Organizagao da Assistencia Social.

CONSIDERANDO a Resolugao do CNAS n° 33/2012 que aprova a Norma

Operacional Basica do Sistema Unico da Assistencia Social -NOB/SUAS que
no lnciso Xvlll do art.17 estabelece que e de responsabilidade dos municipios

zelarem pela execugao direta ou indireta dos recursos transferidos pela Uniao e

pelos Estados, inclusive no que tange a prestagao de contas;

CONSIDERANDO o convenio n° 001/2022 celebrado entre prefeitura municipal

de Jeremoabo e o Abrigo Sao Vicente de Paulo para repasse de recursos do
cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistencia Social - FEAS e o Fundo
municipal de Assistencia Social -FMAS;

CONSIDERANDO a analise desta prestagao de contas e elaboragao do
parecer T6cnico realizado pela comissao t6cnica de orgamento e financiamento
da Politica Municipal de Assistencia Social do CMAS.

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar a Prestagao de Contas do cofinanciamento estadual e
municipal do Piso de Alta Complexidade do mss de Janeiro de 2022 executado

pela Casa -de Acolhimento Sao Vicente de Paulo para manutengao dos

servigos socioassistenciais no ano de 2022, com base no Parecer apresentado
pelo colegiado do Conselho Municipal de Assistencia Social do municipio de

Jeremoabo.
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Art. 2° - Quanto a execugao dos recursos financeiros, ocorreu da seguinte
forma:

I -A Entidade contabilizou o valor total do cofinanciamento estadual.

DESPESAS: R$69,00
Saldo Conta Caixa Econ6mica em (31/01/2022) R$0,00
Saldo Aplicagao Financeira em (31/01/2022) R$12,48
Saldo Aplicagao Financeira em (31/01/2022) R$8.765,12.

Art. 3° - Esta Resolugao retroage seus efeitos na data de 23 de Margo de
2022.

Jeremoabo Bahia, 23 de Margo de 2022.

s Santana

Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO/BA
CNPJ 13.809.041/0001-75
RETIFICAÇÃO

Retifico a Publicação do Diário Oficial do Município de n° 4268, 17 de Junho de
2022 – EXTRATO DO CONTRATO N° 206/2022 – Onde se lê: CONTRATO Nº
206/2022,
DISPENSA
DE
LICITAÇÃO
Nº
055/2022,
PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 132/2022. Leia-se: CONTRATO Nº 276/2022, DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 080/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 224/2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTRCMKQ3OTCXMZA1OTVGQ0
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

