CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃO FRANCISCO DE PAULA - RS

Resolução nº 07, de 30 de outubro de 2017.

Dispõe
sobre
aprovação
do
Demonstrativo Sintético Anual da
Execução Físico-Financeiro do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS do
exercício de 2016.

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Francisco de Paula–
COMAS, em reunião realizada no dia 30 de outubro de 2017, conforme ata nº 023 e
dentro das competências conferidas pela Lei Municipal nº 3.216/2016, que revogou
parcialmente as Leis Municipais nº 1.703/2000 e 2.436/2007;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 6º da Portaria n° 625/2010 do
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome – MDS, que preceitua:
“O instrumento de prestação de contas, denominado
Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico Financeira,
está contido no sistema informatizado SUAS Web, cujos dados
deverão ser lançados pelos gestores municipais, estaduais e do
Distrito Federal e submetidos à manifestação do Conselho de
Assistência Social competente, quanto ao cumprimento das
finalidades dos repasses”.

CONSIDERANDO que o Demonstrativo Sintético Físico Financeiro é o
instrumento utilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA
para lançamento de dados sobre a execução dos recursos recebidos do Fundo Nacional
de Assistência Social- FNAS e metas físicas executadas no exercício;
CONSIDERANDO que os recursos recebidos do Fundo Nacional de
Assistência Social-FNAS foram executados pelo órgão gestor da política de assistência
social de forma correta respeitando os princípios da Administração Pública, as
regulações e normativas do Sistema Único de Assistência Social- SUAS e, observando
o princípio da finalidade e objetivo a que se destina cada recurso, dentro dos respectivos
blocos de financiamento da proteção social básica e da proteção social especial, bem
como dos programas e também dos recursos de Gestão do Sistema Único de Assistência
Social- SUAS (IGD SUAS) e do Programa Bolsa Família-PBF (IGD-M);
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CONSIDERANDO que os serviços socioassistenciais e programas foram
ofertados de forma regular e contínua e respeitando os critérios estabelecidos em lei,
cumprindo as pactuações firmadas com o Ministério de Desenvolvimento Social e
Agrário-MDSA;
CONSIDERANDO ainda as demais diretrizes e normativas do Sistema
Único de Assistência Social-SUAS;
CONSIDERANDO que o órgão gestor apresentou a este CONSELHO,
instância de controle social, o processo de prestação de contas com comprovação dos
gastos dos recursos recebidos;
E CONSIDERANDO o parecer da comissão eleita por este Conselho, com
representantes governamentais e da sociedade civil para analisar todo o processo de
prestação de contas apresentada pelo órgão gestor;

RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução FísicoFinanceiro do Sistema Único de Assistência Social - SUAS do exercício de 2016,
contemplando: o demonstrativo dos Serviços e Programas; o demonstrativo da Gestão
do Sistema Único de Assistência Social- SUAS e o demonstrativo da Gestão do
Programa Bolsa Família-PBF.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
São Francisco de Paula, 30 de outubro de 2017.

Sandra Loreni Almeida de Moraes Silva
Presidente do COMAS

Rua Três de outubro, nº 059-Centro
São Francisco de Paula- RS
CEP: 95400-000 email: comas@saofranciscodepaula.rs.gov.br

