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RESUMO DO DIÁRIO 
PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

Resolução CMAS nº 008/2019 de 25 de Novembro de 2019 
Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético Anual de Execução Fisico

financiamento do Governo Federal através do 

 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém
 

  

 
PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético Anual de Execução Fisico
financiamento do Governo Federal através do 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo Sintético Anual de Execução Fisico-finaceiro dos 
financiamento do Governo Federal através do 

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 

finaceiro dos 
financiamento do Governo Federal através do 
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Conselho Municipal de 
Resolução CMAS nº 00
 

 
 
O Conselho Municipal de Assistência Social, reu
Secretaria Municipal de Assistência Social às 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 18 da 
de Assistência Social) e a 
 
Considerando que a Prefeitura Municipal
Assistência Social
documentação necessária da prestação de contas da utilização dos recursos do F
Nacional de Assistência Soc
 
 

 
Art. 1º - Aprovar
Nacional da Assistência Social do 
Social – FMAS de Caém 
Execução Fisico
Federal,do Sistema Único de Assistência Social 
 
Art. 2° - Aprovar a Reprogramação do saldo
64.704,19 
no presente exercício,
Programas, 
 
a) Bloco da Proteção Social Básic
b) BPC na Escola  = R$
c) Programa Primeira Infância no SUAS = R$
d) IGD-SUAS: R$
e) IGD-PBF: R$
 
Art. 3° Valores detalhados por esfera de governo repassado ao Fundo Municipal de Assistência 
Social – FMAS de Caém Ba no exercício de 2018: 
 
Repasse por esfera de Governo:
 
Municipal 
Estadual  
Federal  
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Conselho Municipal de 
Resolução CMAS nº 00

O Conselho Municipal de Assistência Social, reu
Secretaria Municipal de Assistência Social às 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 18 da 
de Assistência Social) e a 

Considerando que a Prefeitura Municipal
Assistência Social 
documentação necessária da prestação de contas da utilização dos recursos do F

de Assistência Soc

Aprovar na integra
da Assistência Social do 

FMAS de Caém 
ução Fisico-finaceiro dos 

do Sistema Único de Assistência Social 

Aprovar a Reprogramação do saldo
 (Sessenta e 

no presente exercício,
Programas,  IGD-SUAS e IGD

Bloco da Proteção Social Básic
BPC na Escola  = R$
Programa Primeira Infância no SUAS = R$

SUAS: R$ 15.515,92
PBF: R$ 4.942,30

Valores detalhados por esfera de governo repassado ao Fundo Municipal de Assistência 
FMAS de Caém Ba no exercício de 2018: 

Repasse por esfera de Governo:

Municipal  
 

FEIRA 
DEZEMBRO DE 2019

Nº 419 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

Conselho Municipal de Assistência
Resolução CMAS nº 008/201

O Conselho Municipal de Assistência Social, reu
Secretaria Municipal de Assistência Social às 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 18 da 
de Assistência Social) e a nova Lei Municipal, Lei do SUAS nº

Considerando que a Prefeitura Municipal
 cumpriu as exigências constantes na NOB

documentação necessária da prestação de contas da utilização dos recursos do F
de Assistência Social no exercício financeiro 2018

na integra a prestação de contas dos
da Assistência Social do 

FMAS de Caém - Ba no exercício de 2018
finaceiro dos 

do Sistema Único de Assistência Social 

Aprovar a Reprogramação do saldo
Sessenta e quatro mil setecentos e quatro reais e dezenove centavos)

no presente exercício, (2019) preservando
SUAS e IGD-PBF 

Bloco da Proteção Social Básic
BPC na Escola  = R$ 2.009,15
Programa Primeira Infância no SUAS = R$

15.515,92 
4.942,30 

Valores detalhados por esfera de governo repassado ao Fundo Municipal de Assistência 
FMAS de Caém Ba no exercício de 2018: 

Repasse por esfera de Governo:

DE 2019 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

Assistência Social do Município de Caém
/2019 de 25

O Conselho Municipal de Assistência Social, reu
Secretaria Municipal de Assistência Social às 
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 18 da 

nova Lei Municipal, Lei do SUAS nº

Considerando que a Prefeitura Municipal
cumpriu as exigências constantes na NOB

documentação necessária da prestação de contas da utilização dos recursos do F
ial no exercício financeiro 2018

RESOLVE:

a prestação de contas dos
da Assistência Social do Governo Federal 

Ba no exercício de 2018
finaceiro dos Serviços, Programas, IGD

do Sistema Único de Assistência Social 

Aprovar a Reprogramação do saldo
quatro mil setecentos e quatro reais e dezenove centavos)

preservando
PBF assim descriminados:

Bloco da Proteção Social Básica = R$ 9.515,19
2.009,15 

Programa Primeira Infância no SUAS = R$

Valores detalhados por esfera de governo repassado ao Fundo Municipal de Assistência 
FMAS de Caém Ba no exercício de 2018: 

 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem 

 

Social do Município de Caém
25 de Novembro

Dispõe sobre a aprovação d
Sintético Anual de Execução Fisico
dos Serviços, Programas, IGD
PBF, 
Federal através do FNAS 
2018 

O Conselho Municipal de Assistência Social, reuniu
Secretaria Municipal de Assistência Social às 13:30
suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 18 da 

nova Lei Municipal, Lei do SUAS nº

Considerando que a Prefeitura Municipal de Caém, BA
cumpriu as exigências constantes na NOB

documentação necessária da prestação de contas da utilização dos recursos do F
ial no exercício financeiro 2018

RESOLVE:

a prestação de contas dos 
Governo Federal alocados ao Fundo Municipal de Assistência 

Ba no exercício de 2018, através do Demonstrativo Sintético Anual de 
Serviços, Programas, IGD

do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Aprovar a Reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2018
quatro mil setecentos e quatro reais e dezenove centavos)

preservando-se a vinculação ao piso de origem,
assim descriminados:

9.515,19 

Programa Primeira Infância no SUAS = R$ 33.051,71

Valores detalhados por esfera de governo repassado ao Fundo Municipal de Assistência 
FMAS de Caém Ba no exercício de 2018:  

 

Social do Município de Caém
Novembro de 201

Dispõe sobre a aprovação d
Sintético Anual de Execução Fisico
dos Serviços, Programas, IGD
PBF, do Co
Federal através do FNAS 
2018 e dá outras providências

niu-se na data de 
13:30hs, conforme Ata nº 

suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 18 da Lei 8.742/93 (LOAS 
nova Lei Municipal, Lei do SUAS nº 538 de 13 de Novembro de 2017.

de Caém, BA, através da Secretaria Municipal
cumpriu as exigências constantes na NOB

documentação necessária da prestação de contas da utilização dos recursos do F
ial no exercício financeiro 2018 

RESOLVE: 

recursos Co
alocados ao Fundo Municipal de Assistência 

, através do Demonstrativo Sintético Anual de 
Serviços, Programas, IGD-SUAS e IGD

SUAS. 

financeiro do exercício de 2018
quatro mil setecentos e quatro reais e dezenove centavos)

a vinculação ao piso de origem,
assim descriminados: 

33.051,71 

Valores detalhados por esfera de governo repassado ao Fundo Municipal de Assistência 

 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém
 

  

Social do Município de Caém
de 2019 

Dispõe sobre a aprovação d
Sintético Anual de Execução Fisico
dos Serviços, Programas, IGD

Co-financiamento
Federal através do FNAS 

e dá outras providências

se na data de 25/11
hs, conforme Ata nº 

Lei 8.742/93 (LOAS 
538 de 13 de Novembro de 2017.

, através da Secretaria Municipal
cumpriu as exigências constantes na NOB-SUAS/2012 apresentando 

documentação necessária da prestação de contas da utilização dos recursos do F

recursos Co-financiados pelo FNAS 
alocados ao Fundo Municipal de Assistência 

, através do Demonstrativo Sintético Anual de 
SUAS e IGD

financeiro do exercício de 2018
quatro mil setecentos e quatro reais e dezenove centavos)

a vinculação ao piso de origem,

Valores detalhados por esfera de governo repassado ao Fundo Municipal de Assistência 

541.864,78
22.122,00

446.801,65

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

Social do Município de Caém – BA 

Dispõe sobre a aprovação do Demonstrativo 
Sintético Anual de Execução Fisico
dos Serviços, Programas, IGD-SUAS e IGD

financiamento do 
Federal através do FNAS do exercício de 

e dá outras providências 

11/2019, na sede da 
hs, conforme Ata nº 164/2019

Lei 8.742/93 (LOAS – Lei Orgânica 
538 de 13 de Novembro de 2017.

, através da Secretaria Municipal
SUAS/2012 apresentando 

documentação necessária da prestação de contas da utilização dos recursos do FNAS 

financiados pelo FNAS 
alocados ao Fundo Municipal de Assistência 

, através do Demonstrativo Sintético Anual de 
SUAS e IGD-PBF do Governo 

financeiro do exercício de 2018, no valor total de 
quatro mil setecentos e quatro reais e dezenove centavos) que serão utilizados 

a vinculação ao piso de origem, dos

Valores detalhados por esfera de governo repassado ao Fundo Municipal de Assistência 

541.864,78 
22.122,00 

446.801,65 

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 

o Demonstrativo 
Sintético Anual de Execução Fisico-finaceiro 

SUAS e IGD-
do Governo 
exercício de 

, na sede da 
, no uso de 

Lei Orgânica 
538 de 13 de Novembro de 2017.  

, através da Secretaria Municipal de 
SUAS/2012 apresentando 

AS - Fundo 

financiados pelo FNAS - Fundo 
alocados ao Fundo Municipal de Assistência 

, através do Demonstrativo Sintético Anual de 
do Governo 

, no valor total de R$
que serão utilizados 

dos Serviços,

Valores detalhados por esfera de governo repassado ao Fundo Municipal de Assistência 

 

o Demonstrativo 
finaceiro 

-
verno 

exercício de 

, na sede da 
no uso de 

Lei Orgânica 

de 
SUAS/2012 apresentando 

Fundo 

Fundo 
alocados ao Fundo Municipal de Assistência 

, através do Demonstrativo Sintético Anual de 
do Governo 

R$ 
que serão utilizados 

Serviços, 

Valores detalhados por esfera de governo repassado ao Fundo Municipal de Assistência 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E4C2-6FCA-B754-2D3F.
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Quanto à utilização dos recursos repassados, o conselho municipal atesta neste parecer que a 
gestão cumpriu as determinações das Resoluções Normativas do 
aquisição em desconformidade ou que apresente desvio de finalidade.
A prestação de contas foi realizada de forma detalhada evidenciando as informações por conta 
bancaria e programa;
 
Art. 4º - 
apresentados 
à execução financeira dos recursos do co
Municipal de Assistência Social 
documentação referente 
consulta e analise na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e através de meio 
físico e digital.
 
 
 
Publique-se. Registre
  
Conselho Municipal de Assistência Social do Município de 
2019. 
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Quanto à utilização dos recursos repassados, o conselho municipal atesta neste parecer que a 
gestão cumpriu as determinações das Resoluções Normativas do 
aquisição em desconformidade ou que apresente desvio de finalidade.

prestação de contas foi realizada de forma detalhada evidenciando as informações por conta 
bancaria e programa;

 Os membros do 
apresentados resolve 

execução financeira dos recursos do co
Municipal de Assistência Social 
documentação referente 
consulta e analise na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e através de meio 

digital. 

se. Registre

Conselho Municipal de Assistência Social do Município de 

______________________________________________________

  Presidenta

FEIRA 
DEZEMBRO DE 2019

Nº 419 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

Quanto à utilização dos recursos repassados, o conselho municipal atesta neste parecer que a 
gestão cumpriu as determinações das Resoluções Normativas do 
aquisição em desconformidade ou que apresente desvio de finalidade.

prestação de contas foi realizada de forma detalhada evidenciando as informações por conta 
bancaria e programa; 

Os membros do CMAS de Caém, BA
resolve APROVAR 

execução financeira dos recursos do co
Municipal de Assistência Social 
documentação referente à execução financeira esteve 
consulta e analise na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e através de meio 

se. Registre-se. Cumpra

Conselho Municipal de Assistência Social do Município de 

______________________________________________________

CRISTIANE MOREIRA BORGES ALENCAR
Presidenta do Conselho Municipal de Assistência Social 

DE 2019 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

Quanto à utilização dos recursos repassados, o conselho municipal atesta neste parecer que a 
gestão cumpriu as determinações das Resoluções Normativas do 
aquisição em desconformidade ou que apresente desvio de finalidade.

prestação de contas foi realizada de forma detalhada evidenciando as informações por conta 

CMAS de Caém, BA
APROVAR NA INTEGRA 

execução financeira dos recursos do co
Municipal de Assistência Social – FMAS. Em tempo, fazemos constar neste parecer, que a 

execução financeira esteve 
consulta e analise na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e através de meio 

se. Cumpra-se. 

Conselho Municipal de Assistência Social do Município de 

______________________________________________________

CRISTIANE MOREIRA BORGES ALENCAR
Conselho Municipal de Assistência Social 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem 

 

Quanto à utilização dos recursos repassados, o conselho municipal atesta neste parecer que a 
gestão cumpriu as determinações das Resoluções Normativas do 
aquisição em desconformidade ou que apresente desvio de finalidade.

prestação de contas foi realizada de forma detalhada evidenciando as informações por conta 

CMAS de Caém, BA após análise minuciosa 
NA INTEGRA a prestação de contas 

execução financeira dos recursos do co-financiamento federal repassado ao Fundo 
FMAS. Em tempo, fazemos constar neste parecer, que a 

execução financeira esteve 
consulta e analise na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e através de meio 

Conselho Municipal de Assistência Social do Município de 

______________________________________________________
 

CRISTIANE MOREIRA BORGES ALENCAR
Conselho Municipal de Assistência Social 

 

Quanto à utilização dos recursos repassados, o conselho municipal atesta neste parecer que a 
gestão cumpriu as determinações das Resoluções Normativas do 
aquisição em desconformidade ou que apresente desvio de finalidade.

prestação de contas foi realizada de forma detalhada evidenciando as informações por conta 

após análise minuciosa 
a prestação de contas 

financiamento federal repassado ao Fundo 
FMAS. Em tempo, fazemos constar neste parecer, que a 

execução financeira esteve à disposi
consulta e analise na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e através de meio 

Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Caém

______________________________________________________

CRISTIANE MOREIRA BORGES ALENCAR
Conselho Municipal de Assistência Social 

 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém
 

  

Quanto à utilização dos recursos repassados, o conselho municipal atesta neste parecer que a 
gestão cumpriu as determinações das Resoluções Normativas do SUAS, não havendo qualquer 
aquisição em desconformidade ou que apresente desvio de finalidade. 

prestação de contas foi realizada de forma detalhada evidenciando as informações por conta 

após análise minuciosa 
a prestação de contas exercício 201

financiamento federal repassado ao Fundo 
FMAS. Em tempo, fazemos constar neste parecer, que a 

disposição do conselho CMAS para 
consulta e analise na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e através de meio 

Caém - Ba, em 

______________________________________________________

CRISTIANE MOREIRA BORGES ALENCAR 
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

Quanto à utilização dos recursos repassados, o conselho municipal atesta neste parecer que a 
, não havendo qualquer 

prestação de contas foi realizada de forma detalhada evidenciando as informações por conta 

após análise minuciosa dos documentos 
exercício 2018

financiamento federal repassado ao Fundo 
FMAS. Em tempo, fazemos constar neste parecer, que a 

ção do conselho CMAS para 
consulta e analise na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e através de meio 

Ba, em 25 de No

______________________________________________________ 

CMAS 

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 

Quanto à utilização dos recursos repassados, o conselho municipal atesta neste parecer que a 
, não havendo qualquer 

prestação de contas foi realizada de forma detalhada evidenciando as informações por conta 

dos documentos 
8, referente 

financiamento federal repassado ao Fundo 
FMAS. Em tempo, fazemos constar neste parecer, que a 

ção do conselho CMAS para 
consulta e analise na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e através de meio 

Novembro de 

 

Quanto à utilização dos recursos repassados, o conselho municipal atesta neste parecer que a 
, não havendo qualquer 

prestação de contas foi realizada de forma detalhada evidenciando as informações por conta 

dos documentos 
, referente 

financiamento federal repassado ao Fundo 
FMAS. Em tempo, fazemos constar neste parecer, que a 

ção do conselho CMAS para 
consulta e analise na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e através de meio 

de 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código E4C2-6FCA-B754-2D3F.
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