
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MIMOSO DO 
SUL 

LEI Nº 1184 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995 
 

RESOLUÇÃO 19/2018 

 
Dispõe sobre a Aprovação das 
Prestações de Contas dos 
Cofinanciamentos do Governo Estadual 
(FEAS) e Federal (FNAS), repasse 
fundo a fundo.  

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO 

SUL – ES (CMAS), em reunião ordinária realizada no dia 16 de Agosto de 2018, no uso de 

suas atribuições que lhe confere na Lei Municipal n° 1184/1195 de 19 de dezembro de 1195 

atualizada pela Lei nº 1806/2009.  

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Aprovar, por unanimidade a prestação de contas do Cofinanciamento 

Estadual Demonstrativo FEAS, Recursos Recebidos, Aplicações e Recursos 

Utilizados no âmbito do ano de 2017, Bloco Benefícios Eventuais Conta 

nº27.279.702, saldo remanescente 2016 R$0,00, Receita 2017 R$ 

52.963,11(cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e três reais e onze 

centavos), despesas R$52.877,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta e sete 

reais), (35 aluguel social, 21 auxílio funeral, 270 cesta básica, 22 auxílio natalidade), 

saldo para 2018 R$594,78 (quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e oito 

centavos); Bloco da Proteção Social Básica ( Piso Básico Fixo e Piso Básico 

Variável I) Conta nº 27.279.736 saldo remanescente 2017 R$0,00 Receita 2017 

R$121.302,64 (cento e vinte e mil  trezentos e dois reais e sessenta e quatro 

centavos, despesas R$116.084,64 (cento e dezesseis mil, oitenta e quatro reais e 

sessenta e quatro centavos), saldo para 2018 R$7.521,65 (sete mil quinhentos e 

vinte e um reais e sessenta e cinco centavos). Bloco da Proteção Social Especial 

(Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI, MSE, PACI conta nº 27.279,751) 

saldo remanescente 2016 R$0,00, receita 2017 R$322.971,45 (trezentos e vinte 

mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), despesas 

R$326.030,99 (trezentos e vinte  seis mil, trinta reais e noventa e nove centavos), 

saldo para 2018 R$71,29(setenta e um reais, vinte e nove centavos); FUNCOP 

conta nº24.331.555 saldo remanescente 2016  R$5.395,66(cinco mil trezentos e 

noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), receita 2017 R$24.411,30 
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(vinte e quatro mil, quatrocentos e onze reais e trinta centavos), despesas 2017 

R$17.094,40(dezessete mil, noventa e quatro reais e quarenta centavos), saldo 

para 2018 R$14.167,54 (quatorze mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta 

centavos); FUNCOP/CDA 2017 conta nº27.712.173 receita 2017 R$207.999,80 

(duzentos e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), 

despesas 2017 R$31.321,29(trinta e um mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e 

nove centavos). 

Art. 2º. Prestação de contas do cofinanciamento Federal Demonstrativo FNAS: 

Componente Programa Primeira Infância do SUAS conta nº 16.240-X saldo 

remanescente 2016 R$0,00, receita 2017 R$74.978,72 (setenta e quatro mil, 

novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), despesas 

R$24.735,23 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e três 

centavos), saldo para 2018 R$50.787,06(cinquenta mil, setecentos e oitenta e sete 

reais e seis centavos); Programa Acessuas Trabalho conta nº15.899-2 saldo 

remanescente 2016 R$31.497,03 (trinta e um mil, quatrocentos e noventa e sete 

reais e três centavos), receita 2017 R$21.960,00 (vinte e um mil, novecentos e 

sessenta reais), despesas R$0,00, saldo para 2018 R$56.476,27 (cinquenta e seis 

mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos); BPC na 

Escola(aplicação de questionário) conta nº15.900-X saldo remanescente 2016 

R$2.243,64 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro 

centavos), receita 2017R$280,00(duzentos e oitenta reais), despesas R$0,00, 

saldo para 2018 R$2.658,70(dois mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e setenta 

centavos); Bloco da Proteção Social Especial Conta n º15.904-2 saldo 

remanescente 2016 R$49.641,85(quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e um 

reais e oitenta e cinco centavos), receita 2017 R$176.345,44 (cento e setenta e seis 

mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), despesas 

R$104.590,21(cento e quatro mil, quinhentos e noventa reais e vinte e um centavos), 

saldo para 2018 R$ 122.634,27( cento e vinte e dois mil, seiscentos e trinta e quatro 

reais e vinte e sete centavos); Bloco da Proteção Social Básica conta 15.905-0, 

saldo remanescente 2016 R$98.257,78(noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e 

sete reais e setenta e oito centavos), receita 2017 R$ 371.950,68(trezentos e 



 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MIMOSO DO 
SUL 

LEI Nº 1184 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995 
 

setenta em um mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), saldo 

para 2018 R$212.338,50(duzentos e doze mil, trezentos e trinta e oito reais e 

cinqüenta centavos), despesas R$ 49.088,20 (quarenta e nove mil, oitenta e oito 

reais e vinte centavos), saldo para 2018 R$46.475,71( quarenta e seis mil, 

quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos); IGD/SUAS conta 

nº15.902-6 saldo remanescente 2016 R$14.416,35, receita 2017 R$35.005,56 

(trinta e cinco mil, cinco reais e cinqüenta e seis e centavos), despesas R$8.569,05 

( oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinco centavos), saldo para 2018 

R$41.593,04,(quarenta e um mil, quinhentos e noventa e três reais e quatro 

centavos) IGD/Bolsa Família conta nº15.901-8 saldo remanescente 2016 R$ 

122.346,54( cento e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e 

quatro centavos), receita 2017 R$ 119.147,83(cento e dezenove mil, cento e 

quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), despesas R$ 155.087,47(cento e 

cinqüenta e cinco mil, oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), saldo para 

2018 R$ 93.248,54( noventa e três mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta 

e quatro centavos); Recursos Próprios (ordinários) a SEMADES não possui uma 

conta especifica para movimentação, nem um valor fixo destinado para execução da 

mesma. Sendo assim, o valor recebido e gasto no ano de 2017 R$ 

872.578,90(oitocentos e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e 

noventa centavos). 

Art. 3º. Todos os recursos aqui apresentados foram utilizados na gestão 2017, como 

pagamento de aluguel social, auxilio natalidade, auxilio funeral, auxilio alimentação, 

auxilio passagem, combustível, pequenos reparos de edificações, serviço 

mecânicos, pneus, peças, padaria, carnes, pagamento de água, luz, gás, telefone, 

diárias de motoristas, repasse para entidades, aquisição de material permanente, 

pagamento de folha de pessoal, material de limpeza, locação de ônibus, pagamento 

de passeio no quilombo, passeio no cinema, pagamento de pequenas despesas, 

aluguel de imóvel para funcionamento dos equipamentos, cartuchos e tonner para 

impressoras, pagamento de anuidade COGEMASES, dentre outras discriminadas no 

relatório financeiro, todos os processos ficam arquivados na Prefeitura, os relatórios 
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financeiros ficam arquivados na Prefeitura e na sala de contabilidade na SEMADES 

e na sala da Gestão. 

Art. 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE, CUMPRA-SE. 

Mimoso do Sul – ES, 03 de setembro de 2018. 

 

Liliane de Castro Vicente 

                      Presidente do Conselho Municipal de Assistência            

  Social de Mimoso do Sul-ES 


