
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MIMOSO DO 
SUL 

LEI Nº 1184 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1995 
 

RESOLUÇÃO 023 /2018 

 
Dispõe sobre aprovação da prestação 
de contas - Demonstrativo Sintético de 
Execução Físico Financeira dos 
Recursos do Fundo Estadual de 
Assistência Social/FEAS, referente ao 
semestre compreendido entre janeiro a 
junho de 2018 - repasse fundo a fundo. 
 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO 

SUL – ES (CMAS), em reunião ordinária realizada no dia 20 de setembro 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 o Demonstrativo Sintético de Execução Físico Financeira dos Recursos do 

Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS, referente ao semestre compreendido entre 

janeiro a junho de 2018 - repasse fundo a fundo. 

 

§ 1.º Aprova-se: 

 

a) Bloco Benefícios Eventuais (Cidadãos e famílias em virtude de nascimento, morte, 

vulnerabilidade temporária e calamidade publica). Conta nº 27.279.702, saldo 

remanescente 2017 R$594,78 (quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e oito 

centavos), receita 2018 R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), aplicação R$166,52(cento e 

sessenta e seis reais e cinqüenta e dois centavos), despesas R$16.519,70 (dezesseis mil, 

quinhentos e dezenove reais e setenta centavos), 33 alugueis sociais, 09 auxílio funeral,100 

cesta básica, 50 auxílio natalidade), saldo para  R$11.241,60 (onze mil, duzentos e 

quarenta e um reais e sessenta centavos). 

 

b) Bloco da Proteção Social Básica famílias referenciadas e pessoas com deficiências e 

suas famílias (Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família- PAIF/ Piso Básico 

Fixo; Serviço para PCD na PSB/Piso Básico Variável I PCD). Conta nº 27.279.736 saldo 

remanescente 2017 R$7.521,65 (sete mil, quinhentos e vinte um reais e sessenta e cinco 

centavos),receita 2018 R$78.674,00 (setenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais), 
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despesas R$10.355,55 (dez mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e cinco 

centavos),aplicação R$ 607,34 (seiscentos e sete reais e trinta e quatro centavos)saldo 

para 2018 R$76.447,44 (setenta e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta 

e quatro centavos). 

 

c) Bloco da Proteção Social Especial (Serviço de Proteção Social e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos/Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI,CREAS; 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativa (La 

e PSC)/ Piso Fixo de Media Complexidade-MSE; Serviço de Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes PACI; Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos/Piso Fixo 

de Alta Complexidade I PAC I. Conta nº 27.279,751) saldo remanescente 2017 

R$71,59(setenta e um reais),  receita 2018 R$285.200,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, 

duzentos reais), aplicação R$947,39 (novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove 

centavos), despesas R$167.050,16 (cento e sessenta e sete mil, cinquenta reais e 

dezesseis centavos), saldo R$119.168,82 (cento e dezenove mil, cento e sessenta e oito 

reais e oitenta e dois centavos). O valor de R$159.600,00 (cento e cinquenta e nove mil e 

seiscentos reais) foram repassados para a Entidade Associação de Apoio Terapêutico 

Reviver para manutenção dos serviços de acolhimento de Idosos e Pessoas com 

Deficiência, e o valor de R$7.450,16 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e dezesseis 

centavos), custeou a manutenção dos serviços executados dentro do Equipamento CREAS. 

 

d) Programa Incluir atendimento através de equipe, para as famílias em situação de 

extrema pobreza.  Conta nº 21.819.024, Saldo remanescente 2017 R$188.559,85 (cento e 

oitenta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), entrada 

R$0,00, aplicação R$2.020,50 (dois mil, vente reais e cinqüenta centavos), despesas 

R$48.868,75 (quarenta e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), saldo R$ 141.711,60 (cento e quarenta e um mil, setecentos e onze reais e 

sessenta centavos). 

 

e) FUNCOP- Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, está conta é 

referente ao saldo remanescente de 2016, onde fora feito novo plano de aplicação para sua 

utilização em Benefícios Eventuais. Conta nº 24.331.555, saldo remanescente 2017 

R$14.167,54 (quartoze mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), 

aplicação R$141,46(cento e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), despesas R$ 
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5.320,00(cinco mil trezentos e vinte reais), saldo R$8.989,00 (oito mil, novecentos e oitenta 

e nove reais). 

 

f) FUNCOP- Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza/ Programa  CDA-

Compra Direta de Alimentos. Conta nº 27.712,173, saldo remanescente 2017 R$ 

180.963,38 (cento e oitenta mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), 

entrada 2018 R$ 0,00, aplicação R$ 1.740,85 (hum mil, setecentos e quarenta reais e 

oitenta e cinco centavos), despesas R$ 93.982,37 (noventa e três mil, novecentos e oitenta 

e dois reais e trinta e sete centavos), saldo R$ 88.721,86 (oitenta e oito mil, setecentos e 

vinte e um reais e oitenta e seis centavos).  

 

Art. 2º. Os recursos utilizados custearam a manutenção dos serviços ofertados pelos 

equipamentos. 

 

§ 1.º Aprova-se: 

 

a) Bloco Benefícios Eventuais – 09 Auxilio Funeral, 50 Auxilio Natalidade, 100 Auxilio 

Alimentação, 33 Auxilio aluguel social. 

 

b) Bloco da Proteção Social Básica/CRAS- Centro de Referencia de Assistência Social 

e demais serviços manutenção da estrutura física, pagamento de profissionais, material de 

construção, combustível, serviços mecânicos, camisas para campanhas dos eventos de 

sensibilização. 

 

c) Bloco da Proteção Social Especial/CREAS- Centro de Referencia Especializado 

Assistência Social e demais serviços manutenção da estrutura física, material de 

papelaria, pagamento de despesas com água, cinema para as famílias e seus filhos 

usuários dos serviços, serviço mecânico, padaria, confecção de camisas para a realização 

dos movimentos de sensibilização em alusão às datas correspondentes aos serviços, 

repasse financeiro para a entidade prestadora de serviço de acolhimento para idosos e 

pessoas com deficiência 
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d) Programa Incluir os recursos utilizados neste programa foram utilizados para o 

pagamento da equipe multidisciplinar para acompanhar as famílias beneficiarias do 

Programa Bolsa Capixaba e realizar junto aos demais profissionais do Equipamento CRAS a 

proteção e garantia dos direitos dos usuários dos serviços. 

e) FUNCOP - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza/ Benefícios 

Eventuais 2016, o recurso utilizado custeou 06 alugueis sociais e 01 auxilio funeral. 

Sabendo que está conta será encerrada no final da utilização do recurso em conta. 

f) FUNCOP- Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza/ Programa CDA-

Compra Direta de Alimentos. Este programa refere-se à aquisição de alimentos através da 

chamada pública realizada em 2017, onde os agricultores foram contemplados para a 

entrega de seus produtos, e as entidades pertencentes à rede socioassistencial foram 

beneficiadas com os produtos entregues semanalmente. (Hospital Apostolo Pedro, 

Associação de Apoio Terapêutico Reviver, Associação Pestalozzi, Casa Lar de Maria I e II, 

Residência Inclusiva, famílias referenciadas no CRAS e CREAS e beneficiadas pela Cesta 

verde. 

 

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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

 

Mimoso do Sul – ES, 20 de setembro de 2018. 

 

                                           Liliane de Castro Vicente 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência             

 Social de Mimoso do Sul-ES 

 


