Conselho Municipal de Assistência Social de Jandira – SP
CMAS

Lei Municipal nº 1.094 de 22 de outubro de 1997

Jandira, 15 de outubro de 2018.
Ata nº 08/2018 – Reunião Ordinária
Aos quinze dias do mês de outubro de 2018 às 9:00h na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, situada na Rua Elton Silva, 300 – Centro - Jandira – SP
reúnem-se os representantes do poder público e sociedade civil para reunião ordinária
do Conselho Municipal de Assistência Social, para tratar do seguinte assunto: 1)
Deliberação sobre a Prestação de Contas de repasses Fundo a Fundo – Fundo
Estadual de Assistência Social (FEAS) para o Fundo Municipal de Assistência
Social de Jandira (FMAS) – Processo SEDS nº 025/2017 – exercício 2018, referente
as Proteções Sociais Básica e Especial de Média e Alta Complexidade no período
do 3º trimestre de 2018 e Reprogramação de cofinanciamento FF - Processo
033/2016 – 3º trimestre de 2018. Este Colegiado analisando as documentações
apresentadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente ao
Processo nº 025/2017, a saber: Anexo II – Relatório Circunstanciado de Atividades
do 3º trimestre de 2018 de cada proteção social: Básica e Especial da Média e Alta
Complexidade tendo sido verificado que as metas executadas estão em consonância
com as metas previstas e que as ações estão sendo realizadas de forma contínua pelos
equipamentos públicos de assistência social: CRAS Figueirão, CRAS Masé, CRAS
Fátima, NIC Gabriela, Centro de Convivência do Idoso, CREAS Jandira e Casa da
Criança Nonna Irma, nesse sentido apresenta Parecer Favorável ao Relatório
Circunstanciado do 3º trimestre de 2018. Seguindo para a análise da Prestação de
Contas este Colegiado analisando o Anexo III – Relatório de Execução Financeira do
3º trimestre de 2018, Anexo IV – Relatório de Execução da Receita e da Despesa do
3º trimestre de 2018, Nota Explicativa, Extratos bancários, Saldos de aplicação
financeira e Notas Fiscais de despesas referente a Proteção Social Básica verificou
que houve a utilização dos recursos de cofinanciamento estadual para aquisição de
insumos/materiais de consumo, dentre eles: galões de água, recarga de toners, kit
lanche e tintas para tecido para atividades em grupos com as famílias acompanhadas
pelos Equipamentos da Proteção Social Básica. Analisando o Anexo III – Relatório de
Execução Financeira do 3º trimestre de 2018 e Anexo IV – Relatório de Execução
da Receita e da Despesa do 3º trimestre de 2018, Nota Explicativa, Extratos
bancários, Saldos de aplicação financeira e Notas Fiscais de despesas referente a
Proteção Social Especial de Média Complexidade verificou que houve a utilização
dos recursos de cofinanciamento estadual para aquisição de insumos/materiais de
consumo, dentre eles: cartazes para a campanha contra a violência sexual de crianças e
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adolescentes, recarga de toner, kit lanche e material pedagógico sobre “Ética: vamos
cultivar essa ideia e Violência sexual contra crianças e adolescentes: dê voz a quem não
tem”, tendo ainda sido utilizado o recurso com capacitação da equipe técnica do CREAS
na “Oficina Trabalho com Adolescentes”. Analisando o Anexo III – Relatório de
Execução Financeira do 3º trimestre de 2018 e Anexo IV – Relatório de Execução
da Receita e da Despesa do 3º trimestre de 2018, Nota Explicativa, Extratos
bancários, Saldos de aplicação financeira e Notas Fiscais de despesas referente a
Proteção Social Especial de Alta Complexidade verificou que houve a utilização dos
recursos de cofinanciamento estadual para aquisição de insumos/materiais de consumo,
referente a alimentação: hortifrutigranjeiros e peixes. Diante a análise foi verificado que
se trata de aquisições pertinentes às atividades desenvolvidas no âmbito dos
Serviços/Proteções Sociais e que possibilitam o desenvolvimento do trabalho junto à
população atendida/usuários dos Serviços, e nesse sentido apresenta Parecer Favorável
as despesas realizadas com recursos de cofinanciamento Fundo a Fundo no 3º trimestre
de 2018. Analisando a importância dos gastos efetuados observou-se que referente ao
repasse Fundo a Fundo – Processo SEDS 025/2017 - Proteção Social Básica no 3º
trimestre de 2018 o FEAS repassou três parcelas que foram devidamente aplicadas em
fundo de investimento bancário, cuja somatória no período acrescida do saldo anterior
totalizou R$ 20.723,82 sendo os gastos totalizados em R$ 11.939,44, portanto
representando uma média de utilização de 58% dos recursos no período. Na Proteção
Social Especial de Média Complexidade no 3º trimestre de 2018 o FEAS repassou três
parcelas que foram devidamente aplicadas em fundo de investimento bancário, cuja
somatória no período acrescida do saldo anterior totalizou R$ 49.832,27, sendo os
gastos totalizados em R$ 32.107,65, portanto representando uma média de utilização de
64% dos recursos no período. Na Proteção Social Especial de Alta Complexidade no
3º trimestre de 2018 o FEAS repassou três parcelas que foram devidamente aplicadas
em fundo de investimento bancário, cuja somatória no período acrescida do saldo
anterior totalizou R$ 64.635,73 sendo os gastos totalizados em R$ 6.347,74, portanto
representando uma média de utilização de 10% dos recursos no período. DIANTE A
ANÁLISE DOCUMENTAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO SEDS Nº
025/2017 – EXERCÍCIO 2018 – COFINANCIAMENTO/REPASSE FUNDO A FUNDO –
FEAS/FMAS NO PERÍODO DO 3º TRIMESTRE DE 2018 ESTE CONSELHO
DELIBERA PARECER FAVORÁVEL COM APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. Este Colegiado analisando as documentações apresentadas pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, referente REPROGRAMAÇÃO DOS RECURSOS
FEAS/FMAS - PROCESSO SEDS Nº 033/2016, a saber: Anexo II – Relatório
Circunstanciado de Atividades do 3º trimestre de 2018 de cada proteção social:
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Básica e Especial da Média e Alta Complexidade tendo sido verificado que as metas
executadas estão em consonância com as metas previstas no Plano de Reprogramação
aprovado por este Conselho e que as ações estão sendo realizadas de forma contínua
pelos equipamentos públicos de assistência social: Centro de Convivência do Idoso,
CREAS Jandira e Casa da Criança Nonna Irma, apresenta Parecer Favorável ao
Relatório Circunstanciado do 3º trimestre de 2018 - Reprogarmação. Seguindo para a
análise da Prestação de Contas este Colegiado analisando o Anexo III – Relatório de
Execução Financeira do 3º trimestre de 2018 - Reprogramação, Anexo IV –
Relatório de Execução da Receita e da Despesa do 3º trimestre de 2018 Reprogramação, Nota Explicativa, Extratos bancários, Saldos de aplicação
financeira e Notas Fiscais de despesas referente a Proteção Social Básica verificou
que houve a utilização dos recursos de cofinanciamento estadual para aquisição de
materiais de consumo: material pedagógico referente a “Saúde do Idoso” para
disseminação de informações e ampliação do universo informacional junto as famílias
acompanhadas pelos Equipamentos da Proteção Social Básica, em especial do Centro
de Convivência do Idoso. Analisando o Anexo III – Relatório de Execução Financeira
do 3º trimestre de 2018 e Anexo IV – Relatório de Execução da Receita e da
Despesa do 3º trimestre de 2018, Nota Explicativa, Extratos bancários, Saldos de
aplicação financeira e Notas Fiscais de despesas referente a Proteção Social
Especial de Média Complexidade verificou que não houve a utilização dos recursos de
cofinanciamento estadual – reprogramação de recursos, ensejando em solicitação de
justificativa à Gestão Municipal de Assistência Social, a qual informa que já encaminhou
solicitações de compras para o setor responsável da Prefeitura do Município de Jandira
e encontra-se em andamento os processos de licitação para despesas com transporte
para adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas, e que a Gestão
permanece no aguardo da conclusão dos processos de compras com recursos de
reprogramação. Analisando o Anexo III – Relatório de Execução Financeira do 3º
trimestre de 2018 e Anexo IV – Relatório de Execução da Receita e da Despesa do
3º trimestre de 2018, Nota Explicativa, Extratos bancários, Saldos de aplicação
financeira e Notas Fiscais de despesas referente a Proteção Social Especial de Alta
Complexidade verificou que não houve a utilização dos recursos de cofinanciamento
estadual – reprogramação de recursos, ensejando em solicitação de justificativa à
Gestão Municipal de Assistência Social, a qual informa que já encaminhou solicitações
de compras para o setor responsável da Prefeitura do Município de Jandira e encontrase em andamento os processos de licitação para despesas com capacitação da equipe
técnica e que a Gestão permanece no aguardo da conclusão dos processos de compras
com recursos de reprogramação. Diante a análise foi verificado que se trata de
Conselho Municipal de Assistência Social de Jandira – SP
Rua Elton Silva, 300 – Pq. JMC.- Jandira/SP CEP: 06600-025
conselho.associaljandira@gmail.com / (11) 4772-7222 / 4707-6158

3

Conselho Municipal de Assistência Social de Jandira – SP
CMAS

Lei Municipal nº 1.094 de 22 de outubro de 1997

aquisições pertinentes às atividades desenvolvidas no âmbito dos Serviços/Proteções
Sociais e que possibilitam o desenvolvimento do trabalho junto à população
atendida/usuários dos Serviços, e nesse sentido apresenta Parecer Favorável as
despesas realizadas, sendo este Conselho FAVORÁVEL COM APROVAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS DE REPROGRAMAÇÃO
DO 3º TRIMESTRE DE 2018 – PROCESSO Nº 033/2016. Não havendo outras pautas
ou informes para tratar Magna Roberta Machado, Secretária Executiva do Conselho
Municipal de Assistência Social de Jandira – CMAS lavra a presente Ata que, uma vez
lida e achada conforme, é assinada pelos membros desse Conselho às 11:40hs.
Assinam os Conselheiros abaixo descritos:

Paulo José Marques Lobato________________________________________________
Wagner de Oliveira Thomaz________________________________________________
Magna Roberta Machado__________________________________________________
Maria Lúcia Bittencourt Lemos______________________________________________
Wanessa Cristina Garcia___________________________________________________
Bernardino Nunes Cambuim________________________________________________
Edméia Abigail Simões____________________________________________________
Teresa da Silva__________________________________________________________
Eusmize Pedro da Costa___________________________________________________
Lilian dos Santos_________________________________________________________
Cristina de Cassia Pontes Gaban____________________________________________
Karina Maria de Lima______________________________________________________
Marli Silva dos Reis_______________________________________________________
Aparecida Rodrigues dos Santos____________________________________________
Miriam Ribeiro da Silva____________________________________________________
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