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RESOLUÇÃO Nº 006 de 29 de Abril de 2022. 

 

 

 

Dispõe sobre a inclusão de anexo referente a resolução 003/2022 que 

aprovou a reprogramação de saldos dos recursos financeiros repassados 

pelo Fundo Nacional de Assistência Social FNAS, Fundo Estadual de 

Assistência Social - FEAS ao Fundo Municipal de Assistência Social - 

FMAS, referente ao cofinanciamento do Sistema Único de Assistência Social 

– SUAS. 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do município de Barreiras, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais e em Assembleia Geral Ordinária em formato online 

realizada em 29 de janeiro de 2022 e 

CONSIDERANDO, a responsabilidade dos municípios na Política de Assistência Social e na 

Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), previstas no artigo 17 da NOB SUAS 

2012; 

CONSIDERANDO o artigo 44 da Portaria SJDHDS nº 123 de 18 de agosto de 2016 que 

estabelece que “os saldos dos recursos financeiros repassados pelo FEAS aos Fundos Municipais 

de Assistência Social, existentes a partir de 31 de dezembro de 2011, poderão ser reprogramados, 

para o exercício seguinte, à conta do Bloco de Financiamento a que pertencem”; 

CONSIDERANDO que só caberá reprogramação dos saldos, se o órgão gestor tiver assegurado 

a população, durante o exercício anterior, os benefícios eventuais e serviços socioassistenciais 

cofinanciados, correspondentes a cada piso de proteção, sem solução de continuidade, 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Fazer aditamento, em reunião ordinária realizada em 29 de abril de 2022, incluindo 

Tabela demonstrativa de valores em anexo referente à Resolução 003/2022 que APROVOU a 

Reprogramação e destinação dos saldos elencados, oriundos do Fundo Nacional de Assistência 
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Social – FNAS, exercício 2021, no valor total de R$ 519.572,02 (quinhentos e dezenove mil, 

quinhentos e setenta e dois reais e dois centavos), bem como os oriundos do Fundo Estadual 

de Assistência Social – FEAS, no valor de R$ 370.343,36 (trezentos e setenta mil, trezentos e 

quarenta e três reais e trinta e seis centavos), e Recurso Próprio Municipal no valor de R$ 

121.092,85 (cento e vinte e um mil, noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos). Que serão 

aplicados nas ações correspondentes a cada nível de proteção e/ou piso, conforme proposta 

apresentada pelo gestor da Política Municipal de Assistência Social de Barreiras. 

Artigo 3º - Após análise este Conselho deliberou, emitindo o PARECER FAVORÁVEL à 

utilização dos Recursos do Bloco da Gestão do PBF e Cadastro Único e Bloco IGD SUAS, 

referente à prestação de contas apresentadas do Fundo Municipal de Assistência Social, do quarto 

trimestre do ano de 2021. 

Artigo 4º - Assim APROVOU a prestação de contas do FMAS do 4º trimestre do exercício de 

2021 e a Reprogramação dos Saldos do exercício de 2021 nas contas, para serem utilizados no 

ano de 2022, em anexo a esta resolução o detalhamento financeiro apresentado ao pleno de cada 

bloco. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data da deliberação da plenária e será publicada 

no Diário Oficial do Município. 

 

Barreiras, 29 de Abril de 2022. 

 

 

 

 

 

Marília Silva Machado 

Presidente do CMAS Barreiras 
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