CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARAGUATATUBA - COMAS
Lei Municipal nº 1275, de 28 de Junho de 2006 e Lei nº 2.175 de 11 de julho de 2014.

RESOLUÇÃO Nº 009 de 16 de Julho de 2021.
Dispõe sobre a ciência, aprovação do
preenchimento no Sistema PMASWEB da
prestação de contas do recurso estadual no
ano de 2020 e a Execução Financeira dos
recursos municipais e federais no ano de
2020, bem como dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMAS, no uso das
atribuições que são conferidas pela Lei Municipal nº 1275, de 28 de Junho de 2006 e
Lei nº 2.175 de 11 de julho de 2014, em Reunião Ordinária realizada por meio virtual
no dia 02 de Julho de 2021, registrada sob a Ata nº 229:

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam aprovados por unanimidade a Prestação de Contas do Recurso
Estadual referente ao ano de 2020, a Execução Financeira dos recursos municipais e
federais, também do ano de 2020, bem como autorizado o preenchimento do Sistema
PMASWEB do Governo do Estado de São Paulo com os respectivos valores;
Art. 2º - Ficam aprovados por unanimidade a Execução Financeira de recursos
municipais do ano de 2020, sendo os mesmos disponibilizados para serviços na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, nas seguintes formas e
valores: Proteção Social Básica, Recurso Disponibilizado no valor de R$
1.980.424,00 (um milhão, novecentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e quatro
reais) e Valores Executados no total de R$ 1.564.011,74 (um milhão, quinhentos e
sessenta e quatro mil, onze reais e setenta e quatro centavos); Proteção Social
Especial de Média Complexidade, Recurso Disponibilizado no valor de R$
101.834,00 (cento e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais) e Valores Executados
no total de R$ 3.410,73 (três mil, quatrocentos e dez reais e setenta e três centavos);
Proteção Social Especial de Alta Complexidade, Recurso Disponibilizado no valor
de R$ 2.122.233,00 (dois milhões, cento e vinte e dois mil, duzentos e trinta e três
reais) e Valores Executados no total de R$ 1.802.943,29 (um milhão, oitocentos e
dois mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos); Benefícios
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Eventuais, Recurso Disponibilizado no valor de R$ 2.514.990,00 (dois milhões,
quinhentos e quatorze mil, novecentos e noventa reais) e Valores Executados no total
de R$ 487.955,03 (quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco
reais e três centavos);
Art. 3º - Ficam aprovados por unanimidade a Execução Financeira de recursos
federais do ano de 2020, fundo a fundo, sendo os mesmos disponibilizados para
serviços na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, nas
seguintes formas e valores: Proteção Social Básica – Previsão Inicial de repasse no
valor total de R$ 594.000,00 (quinhentos e noventa e quatro mil reais), Recursos
Disponibilizados no montante de R$ 1.128.735,89 (um milhão, cento e vinte e oito mil,
setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), Aplicação Financeira no
valor de R$ 2.688,93 (dois mil, seiscentos e oitenta e oito reias e noventa e três
centavos), Valor Executado no total de R$ 143.819,57 (cento e quarenta e três mil,
oitocentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos); Valor passível de
Reprogramação de R$ 987.605,25 (novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e
cinco reais e vinte e cinco centavos); Proteção Social Especial – Previsão Inicial de
repasse no valor total de R$ 594.420,00 (quinhentos e noventa e quatro mil,
quatrocentos e vinte reais), Recursos Disponibilizados no valor de R$ 2.328.994,71
(dois milhões, trezentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e
setenta e um centavos), Aplicação Financeira no montante de R$ 4.092,36 (quatro
mil, noventa e dois reias e trinta e seis centavos), Valor Executado no total de R$
754.384,34 (setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e
trinta e quatro centavos); Valor passível de Reprogramação no total de R$
1.578.702,73 (um milhão, quinhentos e setenta e oito mil, setecentos e dois reais e
setenta e três centavos); Programas e Projetos – Previsão Inicial de repasse no
valor total de R$ 513.146,55 (quinhentos e treze mil, cento e quarenta e seis reais e
cinquenta e cinco centavos), Recursos Disponibilizados no valor de R$ 349.234,11
(trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e onze centavos),
Aplicação Financeira no montante de R$ 1.655,89 (um mil, seiscentos e cinquenta e
cinco reais e oitenta e nove centavos), Valor Executado no total de R$ 14.769,34
(quatorze mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos); Valor
passível de Reprogramação no total de R$ 336.120,70 (trezentos e trinta e seis mil,
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cento e vinte reais e setenta centavos); Incentivos a Gestão (IGDs) – Previsão Inicial
de repasse: R$ 312.594,96 (trezentos e doze mil, quinhentos e noventa e quatro reais
e noventa e seis centavos), Recursos Disponibilizados no valor de R$ 546.267,05
(quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinco centavos),
Aplicação Financeira no montante de R$ 1.372,26 (um mil, trezentos e setenta e dois
reais e vinte e seis centavos), Valor Executado no total de R$ 156.602,72 (cento e
cinquenta e seis mil, seiscentos e dois reais e setenta e dois centavos); Valor passível
de Reprogramação no total de R$ 391.036,59 (trezentos e noventa e um mil, trinta e
seis reais e cinquenta e nove centavos);
Art. 4º - Esta Resolução deliberativa entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir de 02/07/2021, sem prejuízo dos atos praticados até
aqui pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Caraguatatuba (COMAS).

Alcione Aparecida Vitório Ribeiro dos Santos
Presidente do COMAS

