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NORMATIVAS 

A utilização dos recursos deverá observar o disposto nas seguintes normativas: 

– Lei nº 8.742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social; 

– Resolução nº 33/2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social (NOB/SUAS); 

– Resolução nº 109/2009, que aprova a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, no qual 

elenca os serviços nacionalmente tipificados e, a partir desses, a classificação dos recursos 

humanos, materiais e físicos necessários; 

– Decreto nº 6.307/2007, que dispõe sobre os Benefícios Eventuais de que trata o art. 22 da 

Lei nº 8.742/1993; Lei nº 0256, de 22.12.1995, que institui o Fundo Estadual de Assistência 

Social e dá outras providências; 

– Portaria nº 113/2015, que regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá 

outras providências; 

– Decreto nº 1714/1996, que regulamenta a lei que institui o FEAS e dá outras providências; 

– Decreto nº 3780/2009, que dispõe sobre a prestação de contas de recursos financeiros 

transferidos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) aos Fundos Municipais de 

Assistência Social (FMAS); 

– Decreto nº 1478, de 27 de abril de 2012, que altera o Decreto nº 3780, de 15 de outubro de 

2009, que dispõe sobre a prestação de contas de recursos financeiros transferidos do FEAS 

aos FMAS; 

– Decreto nº 5522, de 05 dezembro 2011, que regulamenta participação do Estado no 

cofinanciamento dos Benefícios Eventuais; 

– Decreto nº 0934, de 20 de março de 2017, que altera e revoga dispositivos do Decreto 

n°1478/2012, que dispõe sobre a prestação de contas de recursos financeiros transferidos do 

FEAS aos FMAS, e estabelece outras providências; 

– Lei complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências; 

– Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 

dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 

– Lei nº 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e institui 

normas para solicitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

– Decreto nº 2678/2021, que dispõe sobre as normas relativas às transferências voluntárias de 

recursos do Governo do Estado do Amapá para municípios ou consórcios públicos 
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intermunicipais, mediante convênios e outros instrumentos congêneres, e dá outras 

providências. 

 

APRESENTAÇÃO 

Este documento traz informações e orientações referentes aos recursos do Cofinanciamento 

Estadual do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), transferidos na modalidade fundo a 

fundo, do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) diretamente aos Fundos Municipais 

de Assistência Social (FMAS), da Prestação de Contas e Plano de Ação, com o intuito de 

auxiliar à gestão municipal na execução, melhorar a utilização de recursos e o adequado 

preenchimento dos instrumentos de Prestação de Contas e de Planejamento. 

O Cofinanciamento Estadual tem por objetivo apoiar e fortalecer ações continuadas da 

Política de Assistência Social nos 16 municípios amapaenses, que deverá ter sua execução 

orçamentária e financeira realizada no FMAS, respeitando a finalidade para qual os recursos 

foram destinados. Quanto a sua utilização, poderá ser gasto com despesas de custeio ou 

investimento, conforme art. 2° do Decreto Estadual nº 0934/2017 (AMAPÁ, 2017). 

Observando ainda os trâmites legais da Lei nº 8.666/93 e a Resolução 109/2009 – CNAS, para 

execução dos recursos. 

Toma-se como referência também a Lei Federal nº 4.320/1964 (BRASIL, 1964) e a Portaria 

nº 448/2002, da Secretaria do Tesouro Nacional (BRASIL, 2002), aos quais classificam as 

despesas em: 

 

Custeio – entende-se por custeio “as dotações para manutenção dos serviços anteriormente 

criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens 

imóveis”. Referem-se ainda à aquisição de materiais de consumo e pagamento de serviços de 

terceiros – pessoa física e/ou jurídica, por tempo determinado. 

Material de consumo – aquele que em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua 

identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos. 

Exemplos: gêneros alimentícios, materiais de expediente (lápis, caneta, caderno, carimbo, 

grampeador e afins), manutenção e conservação de equipamentos e veículos (despesas com 

serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações), aluguel, pagamento de água, luz, tele-

fone, locação de máquinas e equipamentos, contratação de capacitadores, facilitadores, ofici-

neiros, instrutores ou quaisquer serviços prestados por tempo determinado. 

Investimento – aquilo que é investido para ampliar o patrimônio do poder público, os recur-

sos para planejamento e a execução de obras, aquisição de imóveis, constituição ou aumento 
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de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro e aquisição de insta-

lações, equipamentos e material permanente. 

Material Permanente – aquele que, em razão de seu uso corrente não perde sua identidade 

física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos. 

Outros exemplos: aquisição de bens móveis, aparelhos e equipamentos de comunicação, veí-

culos, etc. 

No que se refere à identificação do material permanente, a Portaria Ministerial nº 448/2002 

define os seguintes parâmetros excludentes: 

– Durabilidade: quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições 

de funcionamento, no prazo máximo de dois anos; 

– Fragilidade: quando a estrutura está sujeita a modificação, por ser quebradiça ou deformá-

vel, caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade; 

– Perecibilidade: quando sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou que se deteriora ou 

perde sua característica normal de uso; 

– Incorporabilidade: quando destinado à incorporação a outro bem, não podendo ser retirado 

sem prejuízo das características do principal; e, 

– Transformabilidade: quando adquirido para fins de transformação. 

 

A Transferência de recurso modalidade fundo a fundo, ocorrerá conforme a programação or-

çamentaria e financeira do Governo do Estado do Amapá. São condições obrigatórias para o 

recebimento dos recursos do FEAS, a instituição e o funcionamento do: 

            – Conselho de Assistência Social; 

            – Fundo de Assistência Social; e, 

 – Plano de Assistência Social. 

 

Para o início ou a continuidade da transferência de recursos do Cofinanciamento Estadual, os 

municípios devem: 

a) estar habilitado pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Amapá–AP (CIB/AP); 

b) apresentar Plano de Ação aprovado, por meio de resolução, pelo respectivo CMAS, acom-

panhado de cópia da respectiva ata de reunião que aprova o Plano de Ação; 

c) apresentar resolução do CMAS que regulamenta os Benefícios Eventuais; 

d) comprovar a existência do FMAS, a previsão orçamentária do cofinanciamento municipal 

através da Lei Orçamentária Anual (LOA), e seu funcionamento por meio de balanço anual 

correspondente ao exercício anterior; 
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e) instituir o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) como Unidade Orçamentária 

Específica, vinculado à Secretaria de Assistência Social, cabendo a(o) Secretária(o) Municipal 

de Assistência Social a ordenação das despesas do FMAS; 

f) comprovar a existência do CMAS, por meio de cópia do ato de sua criação e das atas das 

três últimas reuniões plenárias ordinárias; 

g) comprovar a execução do Plano de Ação, por ser instrumento de Planejamento, utilizado 

pela Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (SIMS) para lançamento e valida-

ção anual das informações necessárias ao início ou a continuidade da transferência regular e 

automática dos recursos do cofinanciamento estadual dos serviços socioassistenciais, a ser 

regulado por ato específico da SIMS. 

 

1- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Conforme dispõe a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução 

109/2009, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), os serviços socioassistenciais 

são aqueles organizados por níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica (PSB) 

e Proteção Social Especial (PSE) de Média e Alta Complexidade. Os recursos para execução 

dos Serviços Socioassistenciais se classificam na categoria de despesas de custeio, ou seja, 

aqueles que em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física e/ou tem 

sua utilização limitada a dois anos, definição da Lei nº 4.320/64. Segue quadro com as 

principais despesas permitidas com o recurso do Cofinanciamento Estadual do SUAS. 

Quadro 1. Orientações para utilização dos recursos do Cofinanciamento Estadual dos Serviços 

Socioassistenciais. 

DESPESA TIPO DE DESPESA ORIENTAÇÕES 

 

 

 

Reforma e manutenção  

de imóvel 

– Melhoria e adaptação de bases físicas  

do equipamento;  

– Adaptações visando à acessibilidade;  

– Reparos, consertos, revisões, pinturas,  

reformas e adaptações de bens imóveis  

sem que ocorra a ampliação do imóvel;  

– Reparos em instalações elétricas e  

hidráulicas;  

– Manutenção de elevadores, limpeza de  

fossas e afins. 

As reformas podem ser feitas  

somente se os equipamentos  

funcionarem em espaços  

públicos e desde que não alterem  

metragem da unidade ou altere a  

estrutura atual.  

Quando a despesa ocasionar  

ampliação do imóvel, tal despesa  

deverá ser considerada como  

obras e instalações, portanto,  

NÃO poderá ser realizada essa  

despesa com recursos do  

cofinanciamento estadual. 
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Contratação de serviços  

de terceiros – Pessoa  

Jurídica 

– Locação de imóveis de equipamentos e  

materiais permanentes;  

– Conservação e adaptação de bens  

imóveis; 

– Serviços de divulgação; impressão;  

encadernação e emolduramento;  

– Congressos, simpósios, conferências;  

exposições; 

– software, serviços de áudio, vídeo e  

fotos;  

– Aquisições de material de expediente, e  

de consumo como gêneros alimentícios; 

– Contratação de serviços de transportes;  

– Auxílio-Transporte; 

– Locação de espaço de realização de  

eventos, como a realização de oficinas  

de capacitação intersetoriais e atividades  

de mobilização e abordagem das  

famílias para participação de atividades. 

 

O pagamento da despesa é  

permitido para os órgãos  

públicos, devidamente  

justificado, atendendo à  

finalidade do serviço ofertado. 

 

Contratação de serviços  

de terceiros – Pessoa Física 

– É possível contratar palestrantes,  

devendo todas as despesas vinculadas à  

sua participação estarem previstas no  

valor do contrato com a Pessoa Física;  

– Também pode-se pagar os oficineiros  

(facilitadores de oficinas) Pessoa  

Física. 

Neste caso, as contratações são  

permitidas desde que não  

constitua vínculo empregatício.  

NÃO é permitido o pagamento  

de encargos sociais e  

trabalhistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de consumo 

– Com combustíveis e lubrificantes  

automotivos; gás engarrafado; material  

de construção para reparos em imóveis;  

– Material de expediente; 

– Material de cama e mesa, copa e cozinha, e 

produtos de higienização; 

– Material gráfico e de processamento de 

dados; 

– Material para esporte e diversões; 

– Material para fotografia e filmagem;  

– Material para instalação elétrica e eletrônica; 

– Material para manutenção, reposição e 

aplicação;  

– Material para telecomunicações;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilizado nos CRAS, CREAS, 

Abrigos e Centros POP, Centro DIA. 



9 

 

– Vestuários, uniformes (para os usuários  

dos serviços), tecidos e aviamentos;  

– Material de acondicionamento e  

embalagem; 

– Bandeiras, flâmulas e insígnias;  

– Aquisição de materiais de higiene pessoal 

especialmente para equipes no atendimento à 

população em situação de rua;  

– Aquisição de lanches para os usuários  

durante a realização das ações nos  

serviços. Lanches prontos em lugares  

específicos são permitidos em ocasiões  

peculiares e esporádicas;  

– Aquisição de brinquedos pedagógicos  

como bonecas, jogos, quebra-cabeças e  

afins para as unidades;  

– Aquisição de prateleiras removíveis  

para armazenamento de alimentos;  

Materiais de consumo para limpeza das  

unidades. 

 

 

Despesa com  

manutenção 

 

-É permitido o pagamento de tarifas de  

água e esgoto, energia elétrica, gás e  

serviços de comunicação (telefone,  

telex, internet, correios etc.). 

O pagamento destas despesas é 

permitido, desde que a unidade 

pública oferte exclusivamente os 

serviços socioassistenciais tipificados, 

sendo vedado o seu compartilhamento 

com outras unidades. 

 

 

 

 

 

Pagamento com pessoal 

 

 

 

 

 

– Pagamento de profissionais que integram as 

equipes de referência do SUAS. 
 

 

 

O Artigo 6°‒E da Lei 12.435/2011, 

que altera a Lei 8.742/1993, permite o 

pagamento de servidores públicos que 

atuam nas equipes de referência das 

Proteções Sociais – Básica e Especial. 
 Decreto 934/2017 – Art. 2º Os 

recursos financeiros destinados à 

implementação das ações continuadas 

da Política de Assistência Social, 

Proteção Social Básica, Proteção 

Social Especial de Média e Alta 

complexidade e Gestão, visam ao 

atendimento das despesas de custeio e 

capital, dos serviços implantados no 
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município, conforme Resolução n° 04 

de 13 de março de 2015 – CIB AP que 

trata da transferência de recursos 

financeiros do FEAS para FMAS; e 

deliberação do Conselho Estadual de 

Assistência Social (CEAS), Parecer n° 

02 da Comissão de Assistência Social,  

de 24 de junho de 2015, que dispõe 

sobre a Resolução n° 04/ 2015 CIB 

AP. 
Fonte: Adaptado do Guia Rápido de Orientações. Brasília, DF: MDS, 2014. Adaptado do Manual Técnico do 

Orçamento. Brasília. DF: SOF, 2021. 

 

Quanto à reforma e manutenção de imóveis, vale recordar o que dispõe a Portaria Ministerial 

nº 448/2002, vejamos: consumo para aplicação, manutenção e reposição de qualquer bem 

público, tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, 

boca de lobo, boia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica, cimento, cola, 

condutores de fios, conexões, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, 

impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, 

lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, pias, 

pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de 

ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas, 

verniz, vidro e afins (BRASIL, 2002). 

Para aplicar os recursos repassados, os municípios devem observar a “Tipificação Nacional de 

Serviços socioassistenciais” (Resolução CNAS nº 109/2009), além de que, é importante 

observar a relação direta dos serviços adquiridos com a “finalidade” estabelecida pela União e 

quanto ao cumprimento do “objetivo”; Os Cadernos de Orientações (CRAS, CREAS, 

CENTRO POP, IGDSUAS). 

 

2- BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

Assegurados pela LOAS (Lei 8.742/93), alterada pela Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, 

Resolução 212/2006 do CNAS e Decreto Federal n. 6.307/2007, Os Benefícios Eventuais são 

medidas de proteção social de natureza temporária, e integram organicamente as garantias do 

SUAS. 

Os Benefícios Eventuais têm o intuito de prevenir e promover o enfrentamento de situações 

provisórias que possam fragilizar o indivíduo e sua família, evitando o agravamento de 
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situações de vulnerabilidade. São consideradas situações provisórias aquelas decorrentes ou 

agravadas por nascimentos, mortes, vulnerabilidades temporárias e calamidades. 

 

2.1 MODALIDADES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

As modalidades previstas de Benefícios Eventuais estão descritas no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Especificação dos Benefícios Eventuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefícios Eventuais 

I – Assistência Funeral 

a) constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva, da Política de Assistência 

Social, a ser ofertada através de bens materiais e/ou serviços, destinados a reduzir 

vulnerabilidade provocada por morte de um ou mais membros da família.  

b) as despesas relativas ao custeio do benefício de assistência funeral deverão compreender 

os seguintes serviços: urna simples, urna gorda, urna zincada, velório, sepultamento, 

remoção, preparação do corpo, traslado dentre outros serviços que e garantam a dignidade 

e o respeito a família beneficiaria, devendo ser observando as legislações pertinentes. 

c) nos casos de óbito de pacientes referenciados pelas Secretarias Municipais e Estadual de 

Saúde para Tratamento Fora do Domicilio (TFD), o traslado será de competência da 

Secretaria de Saúde de origem. 

d) quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social que estiver com os vínculos 

familiares rompidos, inseridos nos serviços de alta complexidade (Serviço de Acolhimento 

Institucional e/ou Serviço de Acolhimento em República), o responsável pela entidade 

poderá solicitar o benefício de assistência funeral.  

e) Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social que estiver com os vínculos 

familiares rompidos, em situação de abandono e/ou morador de rua, as Secretarias 

municipais de Assistência Social, se responsabilizarão pelas despesas decorrentes a 

concessão do benefício de assistência funeral. 

II – Assistência Natalidade 

 a) constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da Assistência Social, a ser 

ofertado na modalidade de bens matérias, ou seja, na concessão de enxoval para recém-

nascido, incluindo itens de vestuário, utensílios de higiene e alimentação, observados a 

qualidade que garanta a dignidade e o respeito à família beneficiária.  

b) o benefício de assistência a natalidade poderá ser solicitado a partir do 6º mês de 

gestação e até no máximo 30 dias após o nascimento. 

c) A entrega do benefício de assistência à natalidade deverá ocorrer no prazo máximo de 30 

dias após o requerimento.  

d) O falecimento da criança recém-nascida ou natimorto inabilita a família receber o bene-

fício de assistência a natalidade, considerando trata-se de um benefício eventual na moda-

lidade de “bens materiais”. 

III – Assistência ao Migrante 
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a) hospedagem: consiste em abrigar temporariamente, no prazo máximo de até 05 (cinco) 

dias, caso necessário, para migrantes em trânsito que se encontre em situação de rua, sem 

referência familiar, em especial o núcleo que envolva criança, pessoa idosa ou pessoas com 

deficiência. 

b) passagem interestadual (fluvial) e passagem intermunicipal (rodoviária): constitui-se na 

concessão de passagem interestadual fluvial e/ou intermunicipal fluvial ou rodoviária a 

pessoa em situação de migração, sem residência fixa, sem referência familiar, em situação 

de rua e mendicância e/ou outras situações de necessidades prementes como: situação de 

violação de direitos humanos. 

IV – Assistência à Alimentação Básica 

a) constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da Política de Assistência 

Social, através da concessão de gêneros alimentícios destinados prioritariamente a família 

que possui pessoas idosas, crianças, gestantes, pessoas com deficiência e nutriz, assim 

como em caso de calamidade pública, decorrente de risco ambiental e/ou climático.  

b) as despesas relativas ao custeio do benefício de assistência a alimentação deverá atender 

as necessidades básicas nutricionais da família ou usuário. 

V – Assistência de Proteção ao Repouso 

a) constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da Política de Assistência 

Social, através da concessão os seguintes itens: rede e/ou colchão, lençol, mosquiteiro.  

b) o público prioritário para concessão deste benefício eventual são crianças, pessoas 

idosas, pessoas com deficiência, nutriz, decorrentes de situações de emergência e, estado 

de calamidade pública e/ou desastre ambiental. 

FONTE: RESOLUÇÃO Nº 012/2016 – CEAS/AP. 

 

2.2 CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 

Em conformidade com as alterações promovidas na LOAS, pela Lei nº 12.435, de 2011, à 

concessão e o valor dos Benefícios Eventuais devem ser definidos e regulamentados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal, com base em critérios e prazos estabelecidos pelos 

respectivos Conselhos de Assistência Social. 

O Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), por meio da Resolução nº 012, de 17 de 

novembro de 2016, estabeleceu critérios e orientações para a regulamentação da provisão dos 

Benefícios Eventuais, no âmbito da política pública de Assistência Social no Estado do Amapá. No 

artigo 9º, da referida resolução, estabeleceu competência à Gestão Estadual da Política de 

Assistência Social, para o cofinanciamento, que deve ocorrer por meio de transferência regular e 

automática, na modalidade fundo a fundo, cofinanciando, assim, os Benefícios Eventuais. 

Cabe ressaltar que, em conformidade com a Resolução CIT nº 01, de 22 de fevereiro de 2017, que 

instituiu o Pacto de Aprimoramento do SUAS para a Gestão Estadual, o repasse de 

cofinanciamento estadual para benefícios eventuais deve priorizar a existência de normativa 
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municipal sobre estes benefícios. Para tanto, os Municípios devem estruturar um conjunto de 

ações, tais como: 

 

– Regulamentar a prestação dos Benefícios Eventuais; 

– Assegurar, em lei orçamentária, os recursos necessários à oferta desses benefícios; 

– Organizar o atendimento aos beneficiários. 

 

A Gestão Municipal deverá se atentar ao que estabelece a Resolução do CEAS  

nº 012/2016, que regulamenta a provisão de Benefícios Eventuais no âmbito do SUAS no Estado 

do Amapá, de maneira a não incorrer em equívocos com outras políticas, com destaque para a da 

saúde. Vejamos o descreve o seu artigo 5º: 

Não é de responsabilidade da política pública de Assistência Social os seguintes  

serviços: órteses e próteses, aparelhos ortopédicos, dentadura, cadeira de rodas, 

muletas, óculos, demais itens integrantes do conjunto de recursos de tecnologia 

assistiva, medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro para 

tratamento de saúde fora do domicílio, transporte de doentes, leites e dietas de 

prescrição especial, fraldas descartáveis, uniforme e material escolar, aluguel 

social e auxílio construção. 

A oferta de tais serviços são extremantes necessários, mas compõem áreas de outras políticas 

públicas, não podendo ser confundida com a Política de Assistência Social. 

 

3- GESTÃO DO SUAS 

De acordo com a Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011, que altera a Lei n° 8.742, de 7 de dezembro 

de 1993, compete ao Estado cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento 

da gestão. Para tanto, a gestão municipal deve observar, que o aprimoramento da gestão compre-

ende doze ações (Caderno de Gestão Financeira e orçamentária do SUAS) a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão do SUAS 

Gestão de serviços 

Gestão e organização do SUAS 

Gestão articulada e integrada dos serviços e benefícios socioassistenciais 

Gestão articulada e integrada com o Programa Bolsa Família e o 

Plano Brasil Sem Miséria 

Gestão do trabalho e educação permanente na assistência social 

Gestão da informação do SUAS 

Implementação da vigilância socioassistencial 

Implementação da vigilância socioassistencial 

Apoio técnico e operacional aos conselhos de assistência social, observado percentual 

 mínimo fixado 

Gestão financeira dos fundos de assistência social 
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Gestão articulada e integrada com os Programas BPC na Escola e  

BPCTrabalho 

Gestão e organização da rede de serviços assistenciais 

Monitoramento do SUAS 

  

Importante destacar que há previsão legal de aplicação obrigatória de 3% dos recursos do 

IGD/SUAS no fortalecimento do controle social, isto é, direcionados aos Conselhos Munici-

pais de Assistência Social, que deverão ser gastos com atividades de apoio técnico e operacio-

nal aos Conselhos de Assistência Social. 

Os recursos destinados a atender à Gestão do SUAS poderão ser utilizados com despesas com 

custeio ou para aquisição de bens e equipamentos permanentes, desde que destinados à ativida-

des que se caracterizam com os serviços socioassistenciais tipificados dentro das unidades de 

Assistência Social. 

Segue quadro de detalhamento das despesas, para a execução do recurso com a Gestão do SU-

AS, conforme Portaria Ministerial nº 448/2002, da Secretaria Nacional do Tesouro. 

  Quadro 3: Orientação da utilização dos recursos para Gestão do SUAS. 

 Despesa Tipo de despesa 

 

 

Material de consumo 

– Aquisição de materiais de consumo e expediente, tais como carimbos, papéis para 

impressora e formulários, toners e/ou tinta para impressoras, borrachas, lápis, 

canetas, grampeadores, furadores, pastas, caixas arquivos, entre outros; 

– Combustíveis e lubrificantes automotivos; Material de processamento de dados; 

Material para áudio, vídeo e foto e material para utilização em gráfica. 

Serviços de Terceiros-  

Pessoa Física 

- Refere-se aos serviços executados por Pessoa Física, tais como instrutores e 

monitores, sem vínculo empregatício, pelo período e execução dos projetos. 

 

 

 

Serviços de Terceiros-  

Pessoa Jurídica 

– Contratação de serviços de transportes; 

– Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos; 

– Serviços gráficos de cópias e de reprodução de documentos; 

– Locação de espaço de realização de eventos; 

– Serviços de áudio, vídeo e fotos;  

– Custeio para a realização de capacitações, encontros, seminários e oficinas, 

regionais e locais para trabalhadores do SUAS, preferencialmente servidores 

concursados, gestores e conselheiros de assistência social. 

 

 

 

 

Equipamentos e  

– Aquisição de equipamentos eletrônicos, tais como computadores, contratação de 

serviços de internet (provedores), impressoras, scanners, datashow, GPS, tablets, 

modem; 

– Equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos para instalação ou ampliação de 

redes de internet, entre outros, destinados à gestão do SUAS, ao controle social ou à 
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Materiais Permanentes execução dos serviços socioassistenciais;  

– Aquisição de mobiliário, tais como mesas individuais, mesas de reunião, cadeiras, 

sofás, estantes, arquivos, armários, gaveteiros, aparelho de ar condicionado, venti-

ladores, bebedouros, quadros de avisos, aparelhos telefônicos, aparelhos de Fax e 

outros que sejam necessários para a estrutura física do ambiente onde são feitos a 

gestão, o controle social ou o atendimento das famílias. 

Fonte: Adaptado do Caderno de Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS, Brasília, DF: MDS, 2013. Adapta-

do do Material de Apresentação “Financiamento dos Serviços no Âmbito do SUAS, Macapá, SIMS, 2017. 

 

Para além dessas orientações, é necessário observar os procedimentos de contratação, licita-

ção, empenho, pagamento, assim como, a aplicação e uso do recurso. 

 

4- PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas é a comprovação pelo Gestor, da boa e regular aplicação dos recursos 

que fora repassado aos Fundos Municipais de Assistência social (FMAS). É uma obrigação 

inerente a qualquer administrador público, conforme preconizado no Art. 70, parágrafo único, 

da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

O Decreto nº 0934, de 20 de março de 2017, dispõe sobre a transferência de recursos financei-

ros, a serem repassados do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para os Fundos Mu-

nicipais de Assistência Social (FMAS), traz no seu artigo 8º e 10º, a seguinte descrição: 

 

Art.8º -  Os municípios que receberem recursos oriundos do FEAS/AP, nos termos 

do presente decreto, obrigar-se-ão a enviar, por meio eletrônico à secretaria de Esta-

do da Inclusão e Mobilização Social, semestralmente, relatório parcial da execução 

do plano de ação, com a descrição sucinta das atividades desenvolvidas e da meta a-

tingida e, no final da cada exercício financeiro, Relatório Anual de Execução Técni-

co – Físico - Financeira acompanhado das informações cadastrais, dos recursos alo-

cados e executados no Fundo de Assistência Social, os recursos efetivamente recebi-

dos do Fundo Estadual de Assistência Social, os recursos estaduais efetivamente e-

xecutados na prestação dos serviços socioassistenciais, e o parecer do Conselho Mu-

nicipal de Assistência Social sobre a execução dos recursos e a prestação dos servi-

ços aos usuários, na forma estabelecida por atos da secretaria de Estado da Inclusão 

e Mobilização Social. 
 

Art. 10 - Observado o encerramento do período definido para a execução do objeto 

da transferência, previsto no plano de ação aprovado pela Secretaria de Estado da 

Inclusão e Mobilização Social e pelo Conselho Estadual de Assistência Social, o 

município beneficiário apresentará para a SIMS documentos comprobatórios de sua 

prestação de contas e cópia do ofício dirigido ao Tribunal de Contas de sua prestação 

de contas final dos recursos do referido Fundo Municipal. 
 

Assim, o Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) deverá observar os pra-

zos e documentações necessárias estabelecidos pela Secretaria de Estado da Inclusão e Mobi-

lização Social (SIMS). 
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Ressalta-se que compete ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) apreciar acer-

ca do cumprimento das finalidades dos repasses, da execução dos serviços, programas, proje-

tos e benefícios socioassistenciais e aprovação da prestação de contas. 

A execução das ações também será acompanhada pela SIMS, observadas as respectivas com-

petências, a fim de verificar se as ações executadas estão em conformidade com o Plano de 

Ação e o Plano Municipal de Assistência Social, e ainda o alcance da qualidade e da eficiên-

cia dos serviços socioassistenciais cofinanciados, conforme dispõe artigo 9º, do Decreto 

0934/2017. 

Art. 9 – Cabe à SIMS, por meio da Coordenadoria de Formulação e Gestão da Polí-

tica de Assistência Social - CFGPAS - as atribuições de: coordenação, monitoramen-

to e avaliação técnica das ações constantes no Plano de Ação e através da Coordena-

ção de Proteção Social - CPS, acompanhar a execução dos serviços nos termos da 

legislação em vigor e da portaria editada pelas SIMS que fixará prazos e condições 

para realização do monitoramento. 

Quando da descontinuidade do serviço e não cumprimento dos objetivos do Plano de Ação, 

deverá ser observado o que dispõe o parágrafo único do Art. 12, do Decreto Estadual nº 

0934/2017, atentando-se para o que prevê o parágrafo único, vejamos: 

Parágrafo único. Caso fique evidenciada a paralisação do atendimento ou descum-

primento dos objetivos inseridos no Plano de Ação por parte do município, caberá ao 

órgão Gestor do Fundo Estadual, com a Comissão Intcrgestora Bipartite – CIB pac-

tuarem sobre as providências a serem adotadas e submeter à deliberação ao Conse-

lho Estadual de Assistência Social. 

Cabe frisar que a referida prestação de contas será apreciada pela Unidade de Contratos e 

Convênio (UCC/SIMS), que verificará se o recurso foi executado adequadamente e se cons-

tam as documentações exigidas. 

 

5- RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO 

Relatório de Execução Físico e Financeira é um documento de prestação de contas, se consti-

tui como instrumento de avaliação, que permite ao gestor demonstrar o desempenho e a efeti-

vidade das ações planejadas e a relevância da Política de Assistência Social no município, 

além de subsidiar o planejamento do ano seguinte.  O Decreto 0934/2017, estabelece que os 

municípios que receberem recursos oriundos do FEAS/ AP, obrigar-se-ão a enviar, à SIMS, 

semestralmente, Relatório Parcial da execução do Plano de Ação, com a descrição sucinta das 

atividades desenvolvidas e da meta atingida e, no final de cada exercício financeiro, Relatório 

Anual de Execução Técnico – Físico Financeira, devidamente acompanhado das informações 

cadastrais, dos recursos alocados e executados no Fundo de Assistência Social, os recursos 

efetivamente recebidos do Fundo Estadual de Assistência Social, os recursos Estaduais efeti-

vamente executados na prestação dos serviços socioassistenciais, e o parecer do Conselho 
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Municipal de Assistência Social sobre a execução dos recursos e a prestação dos serviços aos 

usuários, na forma estabelecida por ato da SIMS.   

 

6- REPROGRAMAÇÃO DE SALDO 

O saldo dos recursos financeiros repassados pelo FEAS aos FMAS existente no dia 31 de de-

zembro de cada ano poderá ser reprogramado para o exercício seguinte, de acordo com o Pla-

no de Ação, desde que o órgão gestor municipal de Assistência Social, tenha assegurado à 

população, a devida prestação dos serviços socioassistenciais, cofinanciados sem descontinui-

dade durante o exercício fiscal. 

Cabe lembrar que o Decreto Estadual 0934/2017, nos artigos 12 e 13, traz orientação quanto 

aos procedimentos a serem adotados:  

Art. 12. Parágrafo único. Caso fique evidenciada a paralisação do atendimento ou 

descumprimento dos objetivos inseridos no Plano de Ação por parte do município, 

caberá ao órgão Gestor do Fundo Estadual, juntamente com a Comissão Intcrgestora 

Bipartite - CIB pactuarem sobre as providências a serem adotadas e submeter à deli-

beração ao Conselho Estadual de Assistência Social. 

Art. 13. Ato da Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social regulamenta a 

possibilidade de reprogramação do saldo de recurso financeiro remanescente em ca-

so de execução parcial do recurso financeiro repassado. 

Cabe à gestão apresentar o Plano de Reprogramação dos recursos existente em 31 de dezem-

bro de cada ano ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), para apreciação e e-

missão do parecer formal e favorável à reprogramação, assim como, verificar se os valores 

foram incorporados ao orçamento. 

  

7- PLANO DE AÇÃO 

O Plano de Ação, por se constituir instrumento de planejamento, tem como proposta central a 

organização anual das atividades atinentes ao funcionamento e implementação das ações, pro-

jetos, serviços e benefícios socioassistenciais, que no caso específico, serão realizados pelos 

municípios do Estado do Amapá que receberão recursos para o cofinanciamento da Política de 

Assistência Social. 

Assim, o Plano de Ação será elaborado pelo órgão gestor da Secretaria Municipal de Assis-

tência Social, que deverá consultar suas equipes de referência que atuam nos equipamentos 

socioassistenciais, prezando, assim, numa construção coletiva e democrática com fins de as-

segurar a continuidade das proteções, básica e especial, dos benefícios e da gestão. 

Vale mencionar ainda, que no processo de elaboração, o órgão gestor deverá tomar como base 

o Plano Municipal de Assistência Social e o Plano Estadual de Assistência Social vigentes 

(além de outros instrumentos de planejamento), buscando, dessa maneira, materializar as me-
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tas traçadas nos referidos documentos, ou seja, busca-se executar essa política pública em 

consonância com a realidade e as demandas sociais do presente, mas sem perder de vista o 

caminho traçado a médio prazo, prezando pela eficiência e eficácia da ação pública. 

No Decreto Estadual nº 0934/2017 em seu artigo 1°, § 2º estabelece ainda que: 

§ 2o Os recursos do FEAS transferidos aos FEMAS devem ser aplicados de acordo 

com as previsões de atendimentos estabelecidas no plano de ação municipal, obser-

vados a compatibilização com o Plano Estadual e o Plano Municipal de Assistência 

Social, o respeito ao princípio da equidade e as resoluções do CMAS. 

Sugere-se que o órgão gestor, no momento da partilha dos recursos para as proteções básica e 

especial, bem como definir os recursos a serem destinados aos Benefícios Eventuais e a Ges-

tão, façam uso das informações dos anos anteriores, comparando as variáveis planejamento, 

execução e demanda real, e, após essa leitura conjunta, definir uma partilha dos recursos mais 

adequada à realidade empírica do município. 
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A N E X O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1-PLANO DE REPROGRAMAÇÃO (MODELO) 

 

I – Identificação  

 

Município: 

 

Órgão Gestor: 

 

Responsável: 

 

Fundo: 

 

Responsável: 

 

Origem do Recurso: 
 

II – Detalhamento da reprogramação 

Fórmula: Saldo em conta até 31/12 do ano vigente + tarifa bancária – restos a pagar. 

 

1. Valor a (saldo em 31/12/xxxx)  

2. Valores inscritos em Restos a Pagar  

3. Tarifa Bancária  

4. Valor a Reprogramar  

 

III – Justificativa 

(Neste campo o gestor deverá justificar a não utilização do recurso no exercício do recebimento) 

 

 

 

IV – Plano de utilização de recursos reprogramado 

 

GESTÃO do SUAS 

 Saldo: R$   

Agência: Banco: Conta corrente: 

Ação Tipo de despesa 
(descrição) 

 Valor Aplicado 

   

   

 



 

 

 

 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Saldo: R$   

Agência: Banco: Conta-Corrente 

Serviço Meta e Especificação do 

Público Atendido 
Valor Aplicado Tipo de despesa 

(descrição) 

    

    

 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

Saldo: R$   

Agência: Banco: Conta-Corrente 

Serviço Meta e Especificação do 

Público Atendido 
Valor Aplicado Tipo de despesa 

(descrição) 

    

    

 

BENEFÍCIO EVENTUAL 

Saldo: R$   

Agência: Banco: Conta-Corrente 

Tipo de Beneficio Previsão de Atendimento 

  

  

 

 Dou ciência da aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social, relativa ao PLANO DE 

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO XXXX. 

Data da Reunião: Número da ata: 

Número da Resolução: 

 

 

Declaro sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações con-

tidas neste Plano. 

 

(Local)-AP, xx de xxxxxx de xxxx. 

 

_______________________________________ 

Prefeito (a) Municipal 

 

 

_________________________________________ 

Secretário (a) Municipal de Assistência Social



 

 

 

2- INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PLANO DE REPROGRAMAÇÃO DE 

SALDO 

 

CAMPO  PREENCHIMENTO 

Município – Preencher a lacuna com o nome do município. 

Órgão Gestor – Preencher a lacuna com o nome do órgão responsável pela formulação e 

execução da Política de Assistência Social no Município. 

Fundo – Preencher a lacuna com o nome do município. Ex: Fundo Municipal de 

Assistência Social de……. 

Responsável – Preencher com o nome do responsável pela Gestão e Fundo. 

Origem dos recursos – Preencher as lacunas indicando a fonte de recursos (estadual). 

Saldo em conta – Informar o valor do sado conforme extrato bancário até 31/12. 

Restos a pagar – As despesas empenhadas, mas não pagas até o último dia do exercício fi-

nanceiro, distinguindo-se as despesas processadas (liquidadas) das não pro-

cessadas (ainda não liquidadas). 

Tarifa Bancaria – São os valores cobrados pelo Banco referente aos serviços prestados. 
Os recursos repassados pelo FEAS, serão utilizados exclusivamente no que 

fora programado em seu plano de ação, as tarifas eventualmente cobradas 

pelas instituições bancarias deverão ser repostas se possível no mesmo exer-

cício, caso não seja possível elas deverão ser incluídas na reprogramação de 

saldo do exercício seguinte. E o comprovante de depósito fará parte da pres-

tação de contas. Ex: tarifas no valor de R$ 10,00 cobradas em 2021, que não 

puderam ser pagas em 2021, comporão o saldo reprogramado para 2022, ou 

seja, o saldo da conta em 31/12/2021 + 10,00. 

Valor a reprogramar – Considera-se valor a reprogramar o saldo existente em conta-corrente em 

31/12 do ano anterior, somar com o valor da tarifa bancária e subtrair dos 

valores em restos a pagar. 

Justificativa – Expor o motivo da não utilização do recurso. 

Plano de utilização de recursos 

reprogramado 

– Detalhamento da aplicação do recursos, que deverão ser reprogramados 

para utilização no serviço a que pertence, conforme Plano de Ação apresen-

tando a gestão estadual. 

Banco/Agência/ Conta-Corrente – Informar os dados bancários da conta que receberá o recurso. A gestão 

deve está a tenta ao repasse dessas informações, pois é de sua inteira respon-

sabilidade. 

Previsão de atendimento – Informar a quantidade de atendimentos por benéfico eventual. 

Meta e Especificação do Público A-

tendido 
 Informar a previsão de atendimento e o usuário de cada serviço. 

Valor Aplicado – Informar o recurso destinado para a execução do serviço. 

Tipo de despesa 
 

–Informar os objetos de gasto, ou seja, material de consumo necessário para 

execução do serviço. 



 

 

 

3- DEMONSTRATIVO SINTÉTICO FINANCEIRO – FEAS 

 

I – DADOS CADASTRAIS 

1. ÓRGÃO PROPONENTE: 

CNPJ: 

Município: UF: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: 

E-mail: 

Prefeito(a): 

RG: CPF: 

 

2. ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Secretaria: 

Porte do Município: 

CNPJ: 

Município: UF: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: 

E-mail: 

Gestor(a): 

RG: CPF: 

 

3. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 

Vínculo Institucional: 

Lei de Criação:  Data: 

Ordenador(a) de Despesas do FMAS: 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 

Coordenador(a) do FMAS: 

RG: CPF: 



 

 

 

Contato: E-mail: 

Contador(a) do FMAS: 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 

 

4. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Município: UF: 

Endereço: 

CEP: 

Presidente do CMAS: 

RG: CPF: 

Início do Mandato: Fim do Mandato: 

Contato: E-mail: 

Secretário(a) Executivo(a) do CMAS 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 
 

 

 

II – EXECUÇÃO FINANCEIRA 

1 – RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 

1.1-Saldo em Conta-Corrente em 31/12/XX R$ 

  

1.2 – Recursos financeiro transferidos para Benefício 

Eventual no exercício. 

R$ 

  

1.3 – Recursos financeiros transferidos para os Serviços 

Socioassistenciais no exercício. 

R$ 

  

1.4 – Recursos financeiros transferidos para Gestão no 

exercício. 

R$ 

  

1.5 – Rendimentos de aplicações financeiras dos recursos 

transferidos. 

R$ 

  

1.6 – Devolução de crédito. R$ 

  

1.7 – Recursos financeiros gastos R$ 

  

1.8 – Tarifas bancárias. R$ 

  



 

 

 

1.9 – Saldo financeiro no exercício                                      

(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 – 1.7 – 1.8) 

R$ 

 

III – RESTOS A PAGAR 

  

1.1– Recursos inscritos em restos a pagar para exercício 

seguinte. 

R$ 

  

IV – REPROGRAMAÇÃO DE SALDO 

  

2.1– Saldo a reprogramar: Saldo em conta até 31/12 do 

ano vigente + tarifa bancária – restos a pagar. 

R$ 

 

V – COMENTÁRIOS DO GESTOR 

 

 

 

 
 

VI – DADOS DE APROVAÇÃO DO CONSELHO 

Dou ciência da aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social, relativo ao 

Demonstrativo Sintético Financeiro para formalizar as responsabilidades e compromissos decorrentes 

do RECURSO ORDINÁRIO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL. Decreto 

0934/2017 – FEAS/AP. 

Data da Reunião: Número da ata: 

Número da Resolução: 

 

Declaro sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas 

neste Demonstrativo Sintético Financeiro. 

 

Local, ______/______/____. 

 

 
_______________________________________ 

Prefeito(a) Municipal 

 

_______________________________________ 

Secretário(a) Municipal de Assistência Social 

 

 

 

 



 

 

 

4- INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO DO DEMOSTRATIVO SINTÉTICO 

FINANCEIRO 

CAMPO PREENCHIMENTO 

Dados Cadastrais – Informar dados atualizados em conformidade 

com CADSUAS. 

Saldo em conta – corrente – Corresponde ao saldo do financeiro do 

exercício anterior. 

Ex: se estiver prestando contas do exercício 2021 

o saldo que ficará neste item é o que estiver no 

extrato bancário de 31/12/2020. 

Recursos transferidos pelo FEAS aos FMAS – Valor referente aos recursos financeiros 

efetivamente depositados na conta do FMAS no 

ano em exercício. 

Rendimento de aplicações financeiras dos 

recursos transferidos 

– São os rendimentos dos recursos transferidos 

pelo FEAS que devem obrigatoriamente ser 

aplicados em caderneta de poupança, e lançados 

neste campo. 

Devolução de crédito – São valores estranhos a movimentação 

financeira. 

Recursos financeiros gastos – São os pagamentos efetuados pelo FMAS, com 

recursos repassados pelo FEAS (os processos  

devem ser realizado conforme as legislações 

vigentes). 

Tarifa bancaria – São os valores cobrados pelo Banco referente 

aos serviços prestados. 

Os recursos repassados pelo FEAS serão 

utilizados exclusivamente no que fora 

programado em seu plano de ação, as tarifas 

eventualmente cobradas pelas instituições 

bancarias deverão ser repostas, se possível, no 

mesmo exercício, caso não seja possível elas 

deverão ser incluídas na reprogramação de saldo 



 

 

 

do exercício seguinte. E o comprovante de 

depósito fará parte da prestação de contas. Ex: 

tarifas no valor de R$10,00 cobradas em 2021, 

que não puderam ser pagas em 2021, comporão o 

saldo reprogramado para 2022, ou seja, o saldo 

da conta em 31/12/2021 + 10,00. 

Saldo financeiro apurado no exercício – Saldo em conta demonstrado no extrato 

bancário em 31/12 do ano em exercício, que 

dever ser anexado no processo de prestação de 

contas. 

Recursos inscritos em restos a pagar – A lei 4.320/64 em seu artigo 36, os define 

da seguinte maneira: “Consideram-se Restos 

a Pagar as despesas empenhadas, mas não 

pagas até o dia 31 de dezembro 

distinguindo-se as processadas das não 

processadas”. Portanto, se foi feito o 

empenho da despesa e não foi possível fazer 

o pagamento dentro do exercício financeiro, 

esses valores não poderão fazer parte da 

reprogramação de saldo do exercício 

seguinte. 

Saldos a reprogramar – É a soma do saldo em conta até 31/12 do 

ano em exercício + tarifa bancária – restos a 

pagar. 

Comentários do gestor – Neste item, o gestor tem a oportunidade de 

apresentar suas notas explicativas, referente 

à situações que aconteceram, e que possam 

causar dúvidas no momento da análise da 

prestação de contas. 

Local e Data – Informar o local e data de elaboração do 

documento. 

Assinatura – Assinar por extenso/rubrica desde que insira o 



 

 

 

carimbo, deve constar o Decreto de Nomeação. 

 

 

4.1- DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS (anexo ao demonstrativo sintético financeiro) 

Executor: Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) Portaria: refere-se à 

portaria de abertura 

de prestação de contas 

emitida pela SIMS. 

 

Parcial 
(SEMESTRAL) 

 Final 
(ANUAL) 

 Período: 
(Informar o período que está prestando conta) 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco: Agência: 

Conta-Corrente nº Tipo de Aplicação: Obrigatoriamente 

Poupança/fix. 

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 

DATA (A)=APLICAÇÃO (B)=RESGATADO (A)-(B)= SALDO 

Saldo em 31/12/2019 Lançar aqui o saldo  Saldo em 

31/12/2019 

Janeiro Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Fevereiro Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Março Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Abril Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Maio Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Junho Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Julho Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Agosto Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Setembro Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Outubro Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Novembro Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Dezembro Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Saldo em 31/12/2020  Lançar aqui o saldo Saldo em 

31/12/2020 

TOTAL Soma de (A) Soma de (B) Soma da coluna (A) – 

(B) 

 

RENDIMENTO TOTAL = (B – A) = (D) = (C) Total de (B) –Total de (A) 



 

 

 

 

_____________________/_______/______/_______ 

 

Secretário(a) 

 

 

Coordenador(a) do FMAS 

 

 

Contador(a) 

Assinatura Assinatura Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

4.2- EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA (anexo ao demonstrativo sintético financeiro) 
 

Executor: Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) Portaria: refere-se à 

portaria de abertura 

de prestação de 

contas emitida pela 

SIMS. 

Parcial 
(SEMESTRAL) 

 Final 
(ANUAL) 

 Período: 
(Informar o período que está prestando conta) 

RECEITA DESPESA 

Saldo em 31/12/2019 

 

 

Repasse FEAS em 2020 

 

 

Devoluções: Fornecedores, diárias etc. 

 

 

Rendimento de Aplicação Financeira; 

apurados em 2020. 

 

 

 

Total das Receitas: Soma do saldo 

em 31/12/2019 + repasse FEAS de 

2020+Devoluções + rendimentos. 

 

 

 

 

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

 

 

R$ 

Despesas com Recursos do FEAS, 

Todos os pagamentos realizados em 

2020. 

 

 

Tarifas bancárias de 2020 

 

 

Despesas com recursos de aplicação. 

(Quando se paga utilizando os 

rendimentos) 

 

Total de Despesas: soma de todas as 

despesas pagas em 2020+tarifas 

bancarias + recursos de aplicação. 

 

 

(1) – Recurso em Conta-Corrente 
 

Saldo de recursos do repasse: saldo em 

31/12/2019+ repasse 2020. 

 

Saldo de Rendimentos: rendimentos 

aplicação de 2020. 

 

Subtotal: saldo de repasse + 

rendimentos – Despesas totais 

 

R$ 

 

 

 

 

R$ 

 

 

 

R$ 

 

R$ 

 

 

 

R$ 

R$ 

 

R$ 

TOTAL GERAL (total de receitas) R$ TOTAL GERAL(total de despesas + 

subtotal) 

R$ 

 

 

 

_____________________/_______/______/_______ 

 



 

 

 

Secretário(a) 

 

 

Coordenador(a) do 

FMAS 

Contador(a) 

Assinatura Assinatura Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3- Relação de Pagamentos – Ano: 20XX (anexo ao demonstrativo sintético financeiro) 

Unidade Executora – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 

AGÊNCIA:                                        CONTA CORRENTE: 

ITEM CREDOR CNPJ/CPF NATUR. DESPESA Nº LICITAÇÃO DATA ORDEM BANCÁRIA VALOR 

01 

 

Nome do 

fornecedor/beneficiário 

 33.90.39/449052... Ou dispensa Da ordem bancaria Número da ordem R$ 

02 

 

Nome do 

fornecedor/beneficiário 

 33.90.39/449052... Ou dispensa Da ordem bancaria Número da ordem R$ 

03 

 

Nome do 

fornecedor/beneficiário 

 33.90.39/449052... Ou dispensa Da ordem bancaria Número da ordem R$ 

04 

 

Nome do 

fornecedor/beneficiário 

 33.90.39/449052... Ou dispensa Da ordem bancaria Número da ordem R$ 

05 Nome do 

fornecedor/beneficiário 

 33.90.39/449052... Ou dispensa Da ordem bancaria Número da ordem R$ 

TOTAL: A soma da coluna valor, esse total será lançado no demonstrativo de receita e despesas R$ 

 

 

_________________________,_______/_______/_______. 

 

 

Prefeito(a) 

 

 

Secretário(a) Municipal de 

Assistência Social 

Coordenador(a) do FMAS 



 

 

 

5-DEMONSTRATIVO SINTÉTICO FINANCEIRO  

– TERMO DE ACEITE CREAS – PAEFI e LA/PSC – COFINANCIAMENTO 

REGIONALIZADO  

 

 

I – DADOS CADASTRAIS 

1. ÓRGÃO PROPONENTE: 

CNPJ: 

Município: UF: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: 

E-mail: 

Prefeito(a): 

RG: CPF: 

 

2. ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Secretaria: 

Porte do Município: 

CNPJ: 

Município: UF: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: 

E-mail: 

Nome do(a) Gestor(a): 

RG: CPF: 

 

3.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 

Vínculo Institucional: 

Lei de Criação Data: 

Ordenador(a) de Despesas do FMAS: 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 

Coordenador(a) do FMAS: 

RG: CPF: 



 

 

 

Contato: E-mail: 

Contador(a) do FMAS: 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 

 

4. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Município: UF: 

Endereço: 

CEP: 

Presidente do CMAS: 

RG: CPF: 

Início do Mandato: Fim do Mandato: 

Contato: E-mail: 

Secretário(a) Executivo(a) do CMAS 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 
 

 

II – EXECUÇÃO FINANCEIRA 

1 – RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 

1.1 – Saldo em Conta – Corrente em 31/12/XX. R$ 

  

1.2 – Recursos financeiros transferidos para o Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI) no exercício. 

 

R$ 

  

1.3 – Recursos financeiros transferidos para o Serviço de 

Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de LA e PSC no exercício. 

R$ 

  

1.4 – Rendimentos de aplicações financeiras dos recursos 

transferidos. 

R$ 

  

1.5 – Devolução de Crédito. R$ 

  

1.6 – Recursos financeiros gastos. R$ 

  

1.7 – Tarifas Bancárias. R$ 

  

1.8 – Saldo financeiro no exercício                                

(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 – 1.6 – 1.7) 

R$ 

 



 

 

 

III – RESTOS A PAGAR 

  

1.1 – Recursos inscritos em Restos a Pagar para o 

exercício seguinte. 

R$ 

 

  

 IV – REPROGRAMAÇÃO DE SALDO 

1.1 – Saldos a reprogramação: Saldo em conta até 31/12 

do ano vigente + tarifa bancária – restos a pagar. 

R$ 

 

V – COMENTÁRIOS DO GESTOR 

 

 

 

 
 

VI – DADOS DE APROVAÇÃO DO CONSELHO 

Dou ciência da aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social, relativo ao 

Demonstrativo Sintético Financeiro para formalizar as responsabilidades e compromissos decorrentes 

do TERMO DE ACEITE para oferta dos serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de 

Serviço à Comunidade (PSC). 

Data da Reunião: Número da ata: 

Número da Resolução: 

 

Declaro sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações 

contidas neste Demonstrativo Sintético Financeiro. 

 

Local, ______/______/_____. 

 

 

_______________________________________ 

Prefeito(a) Municipal 

 

 

 

_________________________________________ 

Secretário(a) Municipal de Assistência Social



 

 

 

6- INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO DO DEMOSTRATIVO SINTÉTICO 

FINANCEIRO 
 

CAMPO PREENCHIMENTO 

Dados Cadastrais – Informar dados atualizados em conformidade 

ao CADSUAS. 

Saldo em conta – corrente – Corresponde ao saldo do financeiro do 

exercício anterior. 

Ex: se estiver prestando contas do exercício 2021 

o saldo que ficará neste item é o que estiver no 

extrato bancário de 31/12/2020. 

Recursos transferidos pelo FEAS aos FMAS – Valor referente aos recursos financeiros 

efetivamente depositados na conta do FMAS no 

ano em exercício. 

Rendimento de aplicações financeiras dos 

recursos transferidos 

– São os rendimentos dos recursos transferidos 

pelo FEAS que devem obrigatoriamente ser 

aplicados em caderneta de poupança, e lançados 

neste campo. 

Devolução de crédito – São valores estranhos a movimentação 

financeira. 

Recursos financeiros gastos – São os pagamentos efetuados pelo FMAS, com 

recursos repassados pelo FEAS (os processos  

devem ser realizado conforme as legislações 

vigentes). 

Tarifa bancaria – São os valores cobrados pelo Banco referente 

aos serviços prestados. 

Os recursos repassados pelo FEAS serão 

utilizados exclusivamente no que fora 

programado em seu plano de ação, as tarifas 

eventualmente cobradas pelas instituições 

bancarias deverão ser repostas, se possível, no 

mesmo exercício, caso não seja possível, elas 

deverão ser incluídas na reprogramação de saldo 



 

 

 

do exercício seguinte. E o comprovante de 

depósito fará parte da prestação de contas. Ex: 

tarifas no valor de R$ 10,00, cobradas em 2021, 

que não puderam ser pagas em 2021, comporão o 

saldo reprogramado para 2022, ou seja, o saldo 

da conta em 31/12/2021 + 10,00. 

Saldo financeiro apurado no exercício – Saldo em conta demonstrado no extrato 

bancário em 31/12 do ano em exercício, que 

dever ser anexado no processo de prestação de 

contas. 

Recursos inscritos em restos a pagar – A lei 4.320/64, em seu artigo 36, os define 

da seguinte maneira: “Consideram-se Restos 

a Pagar as despesas empenhadas, mas não 

pagas até o dia 31 de dezembro 

distinguindo-se as processadas das não 

processadas”. Portanto, se foi feito o 

empenho da despesa e não foi possível fazer 

o pagamento dentro do exercício financeiro, 

esses valores não poderão fazer parte da 

reprogramação de saldo do exercício 

seguinte. 

Saldos a reprogramar – É a soma do saldo em conta até 31/12 do 

ano em exercício + tarifa bancária – restos a 

pagar. 

Comentários do gestor – Neste item o gestor tem a oportunidade de 

apresentar suas notas explicativas, referente 

à situações que aconteceram, e que possam 

causar dúvidas no momento da análise da 

prestação de contas. 

Local e Data – Informar o local e data de elaboração do 

documento. 

Assinatura – Assinar por extenso/rubrica desde que insira o 



 

 

 

carimbo, deve constar o Decreto de Nomeação. 

 

 

6.1- DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS (anexo ao demonstrativo sintético financeiro) 

 

Executor: Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) Portaria: refere-se à 

portaria de abertura 

de prestação de contas 

emitida pela SIMS. 

 

Parcial 
(SEMESTRAL) 

 Final 
(ANUAL) 

 Período: 
(Informar o período que está prestando conta) 

DADOS BANCÁRIOS 

Banco: Agência: 

Conta-Corrente nº Tipo de Aplicação: Obrigatoriamente 

Poupança/fix. 

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 

DATA (A)=APLICAÇÃO (B)=RESGATADO (A)-(B)= SALDO 

Saldo em 31/12/2019 Lançar aqui o saldo  Saldo em 31/12/2019 

Janeiro Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Fevereiro Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Março Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Abril Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Maio Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Junho Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Julho Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Agosto Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Setembro Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Outubro Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Novembro Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Dezembro Valores Recebidos no mês (VR) Valores Pagos no mês (VP) VR  - VP, no mês 

Saldo em 31/12/2020  Lançar aqui o saldo Saldo em 31/12/2020 

TOTAL Soma de (A) Soma de (B) Soma da coluna (A) – (B) 

 

RENDIMENTO TOTAL = (B – A) = (D) = (C) Total de (B) – Total de (A) 

  



 

 

 

 

 

 

 

_____________________/_______/______/_______ 

 

 

Secretário(a) 

 

 

Coordenador(a) do FMAS 

 

 

Contador(a) 

Assinatura Assinatura Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.1- EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA (anexo ao demonstrativo sintético financeiro) 

 

 

Executor: Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) Portaria: Refere-se a 

portaria de abertura 

de prestação de contas 

emitida pela SIMS. 

Parcial 
(SEMESTRAL) 

 Final 
(ANUAL) 

 Período: 
(Informar o período que está prestando conta) 

RECEITA DESPESA 

Saldo em 31/12/2019 

 

 

Repasse FEAS em 2020 

 

 

Devoluções: Fornecedores, diárias etc. 

 

 

Rendimento de Aplicação Financeira; 

apurados em 2020. 

 

 

 

Total das Receitas: Soma do saldo 

em 31/12/2019 + repasse FEAS de 

2020+Devoluções + rendimentos. 

 

 

 

 

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

 

 

R$ 

Despesas com Recursos do FEAS, 

Todos os pagamentos realizados em 

2020. 

 

Tarifas bancárias de 2020 

 

Despesas com recursos de aplicação. 

(Quando se paga utilizando os 

rendimentos) 

 

Total de Despesas: soma de todas as 

despesas pagas em 2020 + tarifas 

bancarias + recursos de aplicação. 

 

 

(1) – Recurso em Conta-Corrente 
 

Saldo de recursos do repasse: saldo em 

31/12/2019 + repasse 2020. 

 

Saldo de Rendimentos: rendimentos 

aplicação de 2020. 

 

Subtotal: saldo de repasse + 

rendimentos – Despesas totais 

R$ 

 

 

 

R$ 

 

R$ 

 

R$ 

 

 

 

R$ 

R$ 

 

R$ 

TOTAL GERAL (total de receitas) R$ TOTAL GERAL(total de despesas + 

subtotal) 

R$ 

 

 

_____________________/_______/______/_______ 

 

 



 

 

 

Secretário(a) 

 

 

Coordenador(a) do 

FMAS 

Contador (a) 

Assinatura Assinatura Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2- Relação de Pagamentos – Ano: 20XX (anexo ao demonstrativo sintético financeiro) 

Unidade Executora – Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) 

AGÊNCIA:                     CONTA CORRENTE: 

ITE

M 

CREDOR CNPJ/CPF NATUR. DESPESA Nº LICITAÇÃO DATA ORDEM BANCÁRIA VALOR 

01 

 

Nome do 

fornecedor/beneficiário 

 33.90.39/449052... Ou dispensa Da ordem bancaria Número da ordem R$ 

02 

 

Nome do 

fornecedor/beneficiário 

 33.90.39/449052... Ou dispensa Da ordem bancaria Número da ordem R$ 

03 

 

Nome do 

fornecedor/beneficiário 

 33.90.39/449052... Ou dispensa Da ordem bancaria Número da ordem R$ 

04 

 

Nome do 

fornecedor/beneficiário 

 33.90.39/449052... Ou dispensa Da ordem bancaria Número da ordem R$ 

05 Nome do 

fornecedor/beneficiário 

 33.90.39/449052... Ou dispensa Da ordem bancaria Número da ordem R$ 

TOTAL: A soma da coluna valor, esse total será lançado no demonstrativo de receita e despesas R$ 

 

 

_________________________,_______/_______/_______. 

 

  

 

Prefeito (a) 

 

 

Secretário(a) Municipal de 

Assistência Social 

Coordenador(a) do FMAS 



  

 

 

 

 

7- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA 

 

VALOR REPROGRAMADO PELO MUNICÍPIO 

ANO 2020. 

R$ 

VALOR RECEBIDO PELO MUNICÍPIO ANO 

2021. 

R$ 

VALOR EXECUTADO PELO MUNICÍPIO ANO 

2021. 

R$ 

Município: UF: Porte: 

Unidade: 

Período de execução: 

Órgão Gestor da Assistência Social: 

Gestor (a):  

Endereço: CEP: 

E-mail: Telefone: 
 

 

1 – EXECUÇÃO FÍSICO 

 

BLOCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bloco da Gestão 

do SUAS 

AÇÕES 

 

Programado Executado 

(  ) Gestão de serviços;      

 

 

 

 

   

 

(  ) Gestão e organização do SUAS;  

(  ) Gestão articulada e integrada dos serviços e benefícios 

Socioassistenciais; 

(  ) Gestão articulada e integrada e integrada com o Programa 

Bolsa Família e Brasil Sem Miséria; 

(  ) Gestão do Trabalho e Educação Permanente na Assistência 

 Social; 

(  ) Gestão da informação do SUAS; 

(  ) Implementação da Vigilância Socioassistencial; 

(  ) Apoio técnico e operacional aos Conselhos de Assistência 

Social, observado percentual mínimo fixado; 



  

 

 

 

(  ) Gestão financeira dos fundos de Assistência Social; 

(   ) Gestão articulada e integrada com os Programas BPC 

na Escola e  BPC Trabalho; 

(  ) Gestão e organização da rede de serviços assistenciais; 

(  ) Monitoramento do SUAS. 

 

 

 

 

 

Bloco da Proteção 

Social Básica 
 

 

SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS 
Programado Executado 

Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF); 
  

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV); 
  

Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas 

com deficiência e idosas. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Bloco da Proteção 

Social Especial de 

Média 

Complexidade 

 

SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS 
Programado Executado 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famí-

lias e Indivíduos (PAEFI) – CREAS; 
  

Serviço Especializado em Abordagem Social – CREAS;   

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimen-

to de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e 

de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) – CREAS; 

  

Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com defi-

ciência, idosas e suas famílias – CREAS; 
  

Serviço de Proteção Social Especial ofertado em Centro-Dia 

de referência para deficiente. 
Resolução nº 11 de 24/04/2012-MDS/CNAS; 

  

Serviço Especializado para Pessoas em situação de Rua 

ofertado em Centro POP. 
  

 

 

 

 

SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS 
Programado Executado 



  

 

 

 

 

Bloco da Proteção 

Social Especial de 

Alta 

Complexidade 

Serviço de Acolhimento Institucional nas seguintes modali-

dades: abrigo institucional, Casa-Lar, Casa de Passagem e 

Residência Inclusiva; 

  

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.   

 

BENEFÍCIOS EVENTUAIS 
Programado Executado 

  

TOTAL   

 

 

2 – EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bloco da Gestão 

do SUAS 

AÇÕES 

 

Programado Executado 

 (  ) Gestão de serviços;      

 

 

 

 

   

 

(  )  Gestão e organização do SUAS;  

(  ) Gestão articulada e integrada dos serviços e benefícios 

Socioassistenciais; 

(  ) Gestão articulada e integrada e integrada com o Programa 
Bolsa 

Família e Brasil Sem Miséria; 

(  ) Gestão do Trabalho e Educação Permanente na Assistência 

 Social; 

(  ) Gestão da Informação do SUAS; 

(  ) Implementação da Vigilância Socioassistencial; 

(  ) Apoio técnico e operacional aos Conselhos de Assistência 

Social, observado percentual mínimo fixado; 

(  ) Gestão financeira dos Fundos de Assistência Social; 



  

 

 

 

(  ) Gestão articulada e integrada com os Programas BPC 

na Escola e  BPC Trabalho; 

(  ) Gestão e organização da rede de serviços assistenciais; 

(  ) Monitoramento do SUAS. 

 

 

 

 

Bloco da 

Proteção Social 

Básica 
 

 

SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS 
Programado Executado 

Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família 

(PAIF); 
  

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 

(SCFV); 
  

Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pesso-

as com deficiência e idosas. 
  

 

 

 

 

 

Bloco da 

Proteção Social 

Especial de 

Média 

Complexidade 

 

SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS 
Programado Executado 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famí-

lias e Indivíduos (PAEFI) – CREAS; 
  

Serviço Especializado em Abordagem Social – CREAS;   

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimen-

to de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e 

de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) – CREAS; 

  

Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com defi-

ciência, idosas e suas famílias – CREAS; 
  

Serviço de Proteção Social Especial ofertado em Centro-

Dia de referência para deficiente. Resolução nº 11 de 

24/04/2012-MDS/CNAS; 

  

Serviço Especializado para Pessoas em situação de Rua 

ofertado em Centro POP. 
  

 

 

Bloco da 

Proteção Social 

Especial de Alta 

Complexidade 

 

SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS 
Programado Executado 

Serviço de Acolhimento Institucional nas seguintes moda-

lidades: abrigo institucional, Casa-Lar, Casa de Passagem e 

Residência Inclusiva; 

  



  

 

 

 

Serviço de acolhimento em Família Acolhedora.   

 

BENEFÍCIOS EVENTUAIS 
Programado Executado 

  

TOTAL   

 

 

 

 

3 – DESCRIÇÃO SUCINTA  DOS COMENTÁRIOS DO GESTOR 
 
3.1 – As metas foram cumpridas? 

 
(    ) SIM         (    ) NÃO        (     )PARCIAL 
 
3.2 – Os objetivos foram alcançados? 

(    ) SIM         (    ) NÃO        (     )PARCIAL 
 
3.3 – Análise qualitativa dos recursos recebidos e executados (dificuldades, 
avanços). 
 

GESTÃO DO SUAS 

 

PROTEÇÃO BÁSICA 
 
 

PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
 
 

BENEFÍCIOS EVENTUAIS 
 
 

 

 

Declaro sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações con-

tidas neste Relatório de Execução Físico Financeira. 

 

Local, _____/____/___. 

 

________________________________ 

Prefeito(a) Municipal 

 

_______________________________________ 

Secretário(a) Municipal de Assistência Social 

 



  

 

 

 

8- INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSI-

CO-FINANCEIRO 

 

 

CAMPO  PREENCHIMENTO 

Município: – Identificar o nome do Município. 

Porte – Identificar em conformidade ao CADSUAS. 

Unidade – Preencher com o código da Unidade gestora do FMAS. 

Período de Execução – Preencher as lacunas com o período a que se refere o 

Relatório de Execução Físico Financeira. 

Órgão Gestor: – Preencher a lacuna com o nome do órgão gestor da Polí-

tica de Assistência Social. 

Valor reprogramado pelo município 

ano 2020. 

– Refere-se o saldo em conta em 31 de dezembro. 

Valor recebido pelo município ano 

2021. 

– Refere-se ao valor pactuado em planilha de repasse. 

Valor executado pelo município 

ano 2021. 

– Refere-se ao valor executando no exercício 2021. 

Meta Física – Programado – Informar a quantidade de atendimento previsto no Plano 

de Ação. 

Meta Física – Executado – Informar a quantidade de atendimento executado. 

Meta Financeira – Programado – Informar o valor de destinação dos recursos previsto no 

Plano de Ação. 

Meta Financeira Executada – Informar os valores executado. 

Observação: A gestão deve está atenta para a coerência 

entre as informações prestadas no Demonstrativo Sintético 

e Relatório de Execução Físico Financeiro. 

Total – Informar a soma do Programado e Executado. 

Descrição Sucinta dos Comentários 

do Gestor 

– Gestão vai discorrer metas cumprida e objetivos alcan-

çados. 

Análise Quantitativa dos Recursos 

Recebidos e  Executados 

– A Gestão faz uma análise técnica e política de tudo que 

foi realizado durante a gestão, considerando os aspectos 

positivos e negativos, os avanços e desafios. 

Local e Data – Informar o local e data de elaboração do documento. 

Assinatura – Assinar por extenso/rubrica desde que insira o carimbo, 

deve constar o Decreto de Nomeação. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

9- PLANO DE AÇÃO PARA COFINANCIAMENTO DO GOVERNO ESTADUAL  

 

I – DADOS CADASTRAIS 

1. ÓRGÃO PROPONENTE: 

CNPJ: 

Município: UF: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: 

E-mail: 

Prefeito(a): 

RG: CPF: 
 

2. ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Secretaria: 

Porte do Município: 

CNPJ: 

Município: UF: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: 

E-mail: 

Gestor: 

RG: CPF: 
 

 

3. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 

Vínculo Institucional: 

Lei de Criação: Data: 

Ordenador (a) de Despesas do FMAS: 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 

Coordenador (a) do FMAS: 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 

Contador(a) do FMAS: 



  

 

 

 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 
 

4.CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Município: UF: 

Endereço: 

CEP: 

Presidente do CMAS: 

RG: CPF: 

Início do Mandato: Fim do Mandato: 

Contato: E-mail: 

Secretário(a) Executivo(a) do CMAS 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 

 

I – PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS PARA GESTÃO 
 

OBJETIVO: Aprimoramento da Gestão do SUAS 

 

Banco: Agência: Conta: 

 

VALOR: R$ 

AÇÕES 

(  ) Gestão de serviços; (  ) Gestão e organização do SUAS; (  ) Gestão articulada e integrada dos Serviços e 

Benefícios Socioassistenciais; (  ) Gestão articulada e integrada com o Programa Bolsa Família e o Plano 

Brasil Sem Miséria; (  ) Gestão do Trabalho e Educação Permanente na Assistência Social; (  ) Gestão da 

informação do SUAS; (  ) Implementação da vigilância socioassistencial; ( ) Apoio técnico e operacional aos 

Conselhos de Assistência Social, observado percentual mínimo fixado; ( ) Gestão financeira dos Fundos 

de Assistência Social; (  ) Gestão articulada e integrada com os Programas BPC na Escola e BPC 

Trabalho; ( ) Gestão e organização da rede de serviços assistenciais;  (  ) Monitoramento do SUAS. 
 

 

Descrever gastos com o recurso (Custeio/Material Permanente) 

 

 

II – PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA 

 

OBJETIVO: Prevenir situações de risco social e pessoal por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições 

e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 



  

 

 

 

 

Banco: Agência: Conta: 

VALOR: R$ 

 

 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA OFERTADOS NO MUNICÍPIO 

QUE SERÃO COFINANCIADOS 

META E ESPECIFICAÇÃO 

DO PÚBLICO ATENDIDO 
LOCAL DE OFERTA DO 

SERVIÇO 

(  ) Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

à Família (PAIF); 

 (  ) CRAS 

 

(  ) Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV); 

 

 

 

(  ) CRAS 

(  ) CENTRO DE 

CONVIVÊNCIA 

(  ) ENTIDADES E 

ORGANIZAÇÕES DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

VINCULADAS AO 

SUAS 

(  ) Serviço de Proteção Básica no Domicílio 

para Pessoas com Deficiência e idosas. 

 (  ) DOMICÍLIO 

 

 

 

Descrever gastos com o recurso (Custeio) 

 

 

 

 

 

III – PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

DE MÉDIA e ALTA COMPLEXIDADE 
 

OBJETIVO: Garantir atendimento a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por 

ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento 

de medidas socioeducativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras. 

Banco: Agência: Conta: 

 

VALOR: R$ 

SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

OFERTADOS NO MUNICÍPIO QUE SERÃO 

COFINANCIADOS 

META E 

ESPECIFICAÇÃO 

DO PÚBLICO 

ATENDIDO 

LOCAL DE 

OFERTA DO 

SERVIÇO 

( ) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (PAEFI); 

 (  ) CREAS 



  

 

 

 

(   ) Serviço Especializado em Abordagem Social;  (  ) CREAS 

(  ) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 
Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à Comunidade 

(PSC); 

 (  ) CREAS 

( ) Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com 

deficiência, idosas e suas famílias; 

 

 (  ) CREAS 

( ) Serviço de Proteção Social Especial de referência para 

Pessoas com Deficiência, em situação de dependência, e suas 

Famílias. Resolução nº 11 de 24/04/2012 – MDS/CNAS. 

 

 

 

(  ) CENTRO DIA 

(  ) Serviço Especializado para Pessoas em situação de Rua.  (  ) CENTRO POP 

(  ) Serviço de Acolhimento Institucional  (   ) Abrigo 

Institucional, 

(   ) Casa-Lar, 

(   ) Casa de 

Passagem 

(   ) Residência 

Inclusiva. 

(  ) Serviço de acolhimento em Família Acolhedora  (   ) Residência de 

famílias acolhedoras 

cadastrada 

Descrever gastos com o recurso (Custeio) 

 

 

 

IV – PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS PARA BENEFÍCIO EVENTUAL 
 

OBJETIVO: garantir as seguranças sociais de acolhida aos indivíduos e às famílias em virtude de 

nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. 

Banco: Agência: Conta: 

 

VALOR: R$ 

 
RESOLUÇÃO NORMATIVA DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº _______ APROVADA PELO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OFERTADOS  PREVISÃO DE 

ATENDIMENTO 

  

  

  

 



  

 

 

 

Considerar o Decreto nº 0934 de 20 de março de 2017 do FEAS-AP que trata o artigo 2º e § 

1º. 

Art. 2º Os recursos financeiros destinados à implementação das ações continuadas da Política 

de Assistência Social, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média e Alta 

complexidade e Gestão, visam ao atendimento das despesas de custeio e capital, dos serviços 

implantados no município, conforme Resolução n° 04 de 13 de março de 2015 – CIB/AP que 

trata da transferência de recursos financeiros do FEAS para FMAS; e deliberação do 

Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), Parecer n° 02 da Comissão de Assistência 

Social, de 24 de junho de 2015, que dispõe sobre a Resolução n° 04/2015 – CIB/AP. 

 

§ 1° As despesas que trata o art. 2º o devem ser prioritariamente as de custeio, respeitando os 

percentuais regulamentados pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e Conselho Estadual 

de Assistência Social (CEAS); 

 

RESUMO EXECUTIVO FINANCEIRO 

ITEM VALOR (R$) 

- Va1. Valor previsto a ser transferido no exercício R$ 

2. Recursos próprios (FMAS) a serem alocados no exercício R$ 

3. Saldo reprogramado R$ 

4. Total de recursos (FMAS) para o exercício R$ 

 

 Anexar a Lei Orçamentária Anual do município e o QDD (Quadro de detalhamento de 

despesas), do exercício, referente à Secretaria Municipal de Assistência Social. 

DADOS DE APROVAÇÃO DO CONSELHO 

 Dou ciência da aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social, relativa ao 

PLANO DE AÇÃO para formalizar as responsabilidades e compromissos decorrentes do RECURSO 

ORDINÁRIO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS socioassistenciais. Decreto 0934/2017-FEAS/AP e 

Decreto 5522/2011. 

Data da Reunião: Número da ata: 

Número da Resolução: 

 

Declaro sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações 

contidas neste Plano de Ação. 

 

Local, ______/______/______. 

 

_______________________________________ 

Prefeito (a) Municipal 

 

 

_________________________________________ 

Secretário (a) Municipal de Assistência Social 

 



  

 

 

 

10- INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO DO DEMOSTRATIVO SINTÉTICO 

FINANCEIRO 
 

CAMPO PREENCHIMENTO 

Dados Cadastrais – Informar dados atualizados em conformidade ao 

CADSUAS. 

Planejamento da execução dos recursos – Refere-se ao Planejamento da gestão quanto ao re-

curso recebido, observando a compatibilização com o 

Plano Estadual de Assistencial Social e o Plano Muni-

cipal de Assistência Social. 
– Deve conter as ações do saldo reprogramados, bem 

como as ações programadas com recursos recebidos 

no exercício. 

Banco/Agência/ Conta-Corrente – Informar os dados bancários da conta que receberá 

o recurso. A gestão deve está a tenta ao repasse dessas 

informações, pois é de sua inteira responsabilidade. 

Valor – Preencher com o valor pactuado em planilha do 

cofinanciamento + valor reprogramado se houver. 

 

Ações – Informar as ações que serão executadas. 

Serviços ofertados no Município que 

Serão Cofinanciado 

– Informar os serviços que serão executados. 

Meta e especificação do público atendido – Informar a previsão de atendimento e o usuário de  

cada serviço. 

Local e oferta – Informar o local de execução do serviço. 

Descrever gastos com recurso (custeio) – Informar os objetos de gasto, ou seja, material de 

consumo necessário para execução do serviço. 

Resolução Normativa – Informar número da Resolução que o CMAS 

normatizou os benefícios eventuais. 

Identificação dos Benefícios eventuais 

ofertados 

– Informar apenas o nome do beneficio eventual, 

conforme Resolução Normativa expedida pelo CMAS. 

Previsão de atendimento – Informar a quantidade de atendimentos por benéfico 

eventual. 

Resumo executivo financeiro – Informar valor do cofinanciamento pactuado em 

planilha para o exercício. 

– Informar valor que o FMAS destina para o 

cofinanciamento da política. 



  

 

 

 

– Informar valor que foi reprogramado conforme 

Demonstrativo Sintético Financeiro. 

– Informar valor total a ser executado no exercício. 

Local e Data – Informar o local e data de elaboração do 

documento. 

Assinatura – Assinar por extenso/rubrica desde que insira o 

carimbo, deve constar o Decreto de Nomeação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

11- PLANO DE AÇÃO PARA COFINANCIAMENTO DO GOVERNO ESTADUAL  

TERMO DE ACEITE – CREAS – PAEFI e LA/PSC – COFINANCIAMENTO 

REGIONALIZADO  

 

I – DADOS CADASTRAIS 

1. ÓRGÃO PROPONENTE: 

CNPJ: 

Município: UF: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: 

E-mail: 

Prefeito(a): 

RG: CPF: 
 

 

2. ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Secretaria: 

Porte do Município: 

CNPJ: 

Município: UF: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: 

E-mail: 

Gestor(a): 

RG: CPF: 
 

 

3. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CNPJ: 

Vínculo Institucional: 

Lei de Criação: Data: 

Ordenador(a) de Despesas do FMAS: 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 

Coordenador(a) do FMAS: 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 



  

 

 

 

Contador(a) do FMAS: 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 
 

 

4. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Município: UF: 

Endereço: 

CEP: 

Presidente do CMAS: 

Início do Mandato: Fim do Mandato: 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 

Secretário(a) Executivo(a) do CMAS 

RG: CPF: 

Contato: E-mail: 

 

 PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE MÉDIA (COFINANCIAMENTO REGIONALIZADO – TERMO DE ACEITE) 
 

OBJETIVO: Garantir atendimento a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e 

social por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias 

psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação trabalho infantil, entre outras. 

Banco: Agência: Conta: 

 

VALOR DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
(custeio) 

 R$ 

 

SERVIÇOS DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE OFERTADOS NO 

MUNICÍPIO QUE SERÃO 

COFINANCIADOS 

META E ESPECIFICAÇÃO DO 

PÚBLICO ATENDIDO 
LOCAL DE 

OFERTA DO 

SERVIÇO 

( ) Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos 

(PAEFI); 

 

    (    ) CREAS 

(  ) Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA) e de Prestação de Serviço 

à Comunidade (PSC). 

 

    (   ) CREAS 



  

 

 

 

Descrever gastos com o recurso 

 

 

 

 

 
 

RESUMO EXECUTIVO FINANCEIRO 

ITEM VALOR 

(R$) 

.Val1 – Valor previsto a ser transferido no exercício CREAS (PAEFI). R$ 

2 – Valor previsto a ser transferido no exercício Medidas Socioeducativas – 

LA e PSC 

R$ 

3 – Valor reprogramado – CREAS (PAEFI) R$ 

4 – Valor reprogramado – Medidas Socioeducativas – LA e PSC 2021. R$ 

5 – Total de recursos (FMAS) para exercício. R$ 

 
 

DADOS DE APROVAÇÃO DO CONSELHO 

Dou ciência da aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social, relativa ao PLANO DE 

AÇÃO para formalizar as responsabilidades e compromissos decorrentes do TERMO DE ACEITE para oferta dos 

serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI e Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço à 

Comunidade (PSC). 

Data da Reunião: Número da ata: 

Número da Resolução: 

 

Declaro sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações 

contidas neste Plano de Ação. 

 

Local, ______/______/____ 

 

_______________________________________ 

Prefeito(a) Municipal 

 

_________________________________________ 

Secretário(a) Municipal de Assistência Social 

 

 



  

 

 

 

12- INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO DO DEMOSTRATIVO SINTÉTICO 

FINANCEIRO  

 

CAMPO PREENCHIMENTO 

Dados Cadastrais – Informar dados atualizados em conformidade ao 

CADSUAS. 

Planejamento da execução dos recursos – Refere-se ao Planejamento da gestão quanto ao re-

curso recebido, observando a compatibilização com o 

Plano Estadual de Assistencial Social e o Plano Muni-

cipal de Assistência Social. 
– Deve conter as ações do saldo reprogramados, bem 

como as ações programadas com recursos recebidos 

no exercício. 

Banco/Agência/ Conta-Corrente – Informar os dados bancários da conta que receberá 

o recurso. A gestão deve está a tenta ao repasse dessas 

informações, pois é de sua inteira responsabilidade. 

Valor – Preencher com o valor pactuado em planilha do 

cofinanciamento + valor reprogramado se houver. 

Serviços ofertados no Município que 

Serão Cofinanciado 

– Informar os serviços que serão executados 

Meta e especificação do público 

atendido 

– Informar a previsão de atendimento e o usuário de  

cada serviço. 

Local e oferta – Informar o local de execução do serviço 

Descrever gastos com recurso (custeio) – Informar os objetos de gasto, ou seja, material de 

consumo necessário para execução do serviço 

Resumo executivo financeiro – Informar valor do cofinanciamento pactuado em 

planilha para o exercício. 

– Informar valor que o FMAS destina para o 

cofinanciamento da política. 

– informar valor que foi reprogramado conforme 

Demonstrativo Sintético Financeiro. 
– Informar valor total a ser executado no exercício. 

Local e Data – Informar o local e data de elaboração do 

documento. 

Assinatura – Assinar por extenso/rubrica desde que insira o 

carimbo, deve constar o Decreto de Nomeação. 

 
 


