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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
ATA 122 CMAS REUNIÃO ORDINÁRIA EM 31.10.18 DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Aos trinta e um dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoitos, realizou-se na Casa
dos Conselhos, localizado na Rua Inácio Soares de Pádua, nº 58 – Vila Vargas, nesta
cidade, a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, sob a
Presidência do Sr. Tadeu Mageste da Silva (Presidente do CMAS e representante do Lar
dos Idosos São Francisco de Assis) e a Sra. Maria Renilde Cardoso Machado (VicePresidente do CMAS e representante da Secretaria Municipal de Finanças). Estiveram
presentes como membro da diretoria os conselheiros titulares e suplentes: Sra. Valdeci da
Silva Fernandes (representante titular da Casa da Criança Renascer), Sr. João Jesus de
Souza (representante titular dos usuários – CRAS IV), Sra. Marcelina Alves de Almeida
(representante suplente dos usuários –CRAS IV), Sra.Tânia Marília Dantas
Pinto(representante titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura), Sra. Nilma
Guimarães (Representante suplente da Secretaria de Educação), Sra. Pollyane de Souza
(Representante da Secretaria Municipal de Saúde) Sra. Aurilene Alves da Silva
(Representante titular da Ong PASPAS), Ledimar Felizarda Lima (Representante de
Trabalhadores do SUAS), Marielly Renor de Souza Martins Oliveira (Representante de
Trabalhadores do SUAS), Angélica de Almeida Silva Moreira (representante suplente da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Sra. Itatiana Rodrigues Cruz (Representante
suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social). Ainda esteve presente o Srº Antônio
Jorge da Silva Correa (Secretário Executivo do CMAS), a Sra. Késia Santos (Estagiária do
CMAS) e os visitantes: Sra. Rosiane Barbosa Souza de Oliveira (SMAS - PSB), Ivaneide
Santos Lima (IFA – Instituto Francisco de Assis), Gine Alberta R. Kinjyo (EPB - Educandário
Paz e Bem), Leiva Helena B. Reuter (CRAS Castelinho), Sandra Maria dos Santos Martins
(CRAS Liberdade), Vanderley Ferreira dos Santos (Gestor CadÚnico) e Mônica Santos
(CRAS São Lourenço). INFORMES E PAUTA DA REUNIÃO: 1). Informes; 2). Leitura e
deliberação das atas das reuniões anteriores Ordinária e Extraordinária; 3). Apreciação da
lista de compras de materiais permanentes para os equipamentos do SUAS e CMAS; 4) O
que ocorrer. O Presidente do CMAS, Sr. Tadeu Mageste, abriu a reunião às oito horas e
cinquenta minutos, agradecendo a Deus pela oportunidade e a participação de todos os
presentes. Seguindo a ordem do dia, foi feita a leitura das atas anteriores, ordinária e
extraordinária pelo secretário executivo, o Sr. Antônio Jorge, sendo as mesmas aprovadas
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pelo colegiado. O Sr. Antônio Jorge deu seguimento com a leitura dos informes onde
mencionou as visitas feitas aos CRAS e Equipamentos do SUAS, solicitadas pelo Ministério
Público, tendo em vista, constatado que estes estão trabalhando em condições precárias em
estrutura física e recursos humanos. Sendo assim, será feito relatório na semana seguinte à
esta reunião para o órgão gestor da Política Pública para maiores conclusões. Por
conseguinte leu-se o e-mail que informa através da Portaria nº 244/09 de 2018 o
estabelecimento da abertura de Demonstrativo Sintético de Execução Físico-Financeira do
exercício de 2017 para lançamento das informações a partir de 24 de setembro de 2018.
Lembrando que o não preenchimento dentro do prazo, implicará a suspensão do repasse
dos recursos do IGD-SUAS e do IGD-PBF. O Sr. Antônio Jorge, informou que a Sra.
Jaqueline e o Sr. Fabio já estão terminando o processo de preenchimento do mesmo.
Contudo, destacou que após seu término será marcada uma reunião extraordinária, para
apreciação e análise, devendo ser aprovado ou não aprovado por esse colegiado.
Prosseguiu os informes comunicando o encaminhamento por e-mail do material referente à
167ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) da Assistência Social,
ocorrida em Brasília em 10 de outubro de 2018.Também citou a programação da 8ª
Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente a realizar-se nos dias 29 e 30 de
novembro de 2018 com o seguinte tema: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento
às Violências” que, na oportunidade convidou à todos os presentes. Informou o
desligamento das conselheiras representantes dos trabalhadores do SUAS, por motivo de
força maior, Roberta Leandra Nunes da Silva e Daniela Barros Monteiro Maia, ressaltando a
contribuição das duas para esse colegiado e lamentando as suas respectivas saídas, mas
compreendendo as demandas das conselheiras e desejando as mesma sorte e se
colocando sempre à disposição para qualquer eventualidade. Continuando, informou que as
mesmas serão substituídas pelas Sra. Ledimar Felizarda Lima, membro titular
(Representante de Trabalhadores do SUAS) e Marielly Renor de Souza Martins Oliveira,
membro suplente (Representante de Trabalhadores do SUAS) para comporem este
Conselho. Explicou que as conselheiras que estavam designadas para participarem do
Assessoramento Técnico “Fortalecendo o Controle Social na Bahia”, que aconteceu em
Salvador - Bahia, no último dia 22 de outubro, não puderam participar, pois não ter sido
concluído os trâmites da viagem por questões burocráticas do poder executivo. A seguir
justificou que a Sra. Kacyana Faria Capucho, analista jurídico do órgão gestor, fez o
possível, mas não conseguiu finalizar este processo a tempo. Lamentou não ter sido
possível a participação destas, enfatizando que seria muito relevante caso acontecesse e
ressaltando que o motivo está na burocracia do poder executivo e não da profissional
responsável que assim como o CMAS cumpriu todos os prazos. No entanto, agradeceu a
disponibilidade com a qual as conselheiras se dispuseram em participar. Sendo assim,
dando prosseguimento o Sr. Antônio Jorge distribuiu os ofícios de nºs 201,202 e 203, onde
especificam as listas de materiais permanentes, no que mencionou as visitas realizadas aos
equipamentos onde foram vistas pelos conselheiros e conselheiras todas as necessidades
dos equipamentos com a presença de seus respectivos coordenadores de equipamentos e
coordenadores da gestão do SUAS. Por conseguinte deu início à leitura da lista de matérias.
Dando seguimento a Sra. Gine, representante do Educandário Paz e Bem, sugeriu a compra
de um scanner de alta performance, mencionando que há uma perda muito grande de
documentos, principalmente na transição de uma gestão para outra. Na oportunidade a Sra.
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Gine destacou a importância dos Conselhos trabalharem em rede visando um maior
fortalecimento do controle social das políticas públicas a sugestão da Sra Gine foi acatada
pelo colegiado. Seguindo a pauta do dia deu continuidade às leituras das listas de materiais
permanentes a serem adquirido com recursos do IGD-SUAS e IGD-PBF para os
equipamentos do SUAS e CMAS. Todos concordaram. E a secretaria executiva ficou
responsável de emitirá resolução autorizando o processo licitatório e a utilização dos
recursos. Nada mais havendo, deu-se por encerrada a reunião às dez horas e trinta
minutos, onde eu, Antônio Jorge secretário executivo do CMAS, lavrei e que após lida e
aprovada será assinada por todos os conselheiros presentes e por mim.

RESOLUÇÃO 22.2018 CMAS APROVAÇÃO DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL
DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião ordinária no
dia 13 de dezembro, no uso de suas competências e atribuições legais conferidas pela Lei
Municipal Lei nº 1.019 de 29 de maio de 2018, que revoga as Leis 197/97 e 478/2009.
CONSIDERANDO as discussões e apreciações sobre a matéria.
Resolve:
Art. 1° - Após análise e deliberação do Plenário, conceder parecer favorável, aprovando
integralmente a Prestação de Contas:
I – Demonstrativo Sintético da Execução Financeira de Serviços/Programas do Governo
Federal ano 2017;
II – Demonstrativo Sintético da Execução Financeira do IGD SUAS do Governo Federal ano
2017;
III - Demonstrativo Sintético da Execução Financeira do IGD PBF do Governo Federal ano
2017.
Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do
Município.
Publique-se, registre-se, cumpra-se;
Teixeira de Freitas – BA, 13 de dezembro de 2018.
Tadeu Mageste da Silva - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO 23.2018 CMAS DOAÇÃO PURA E SIMPLES DE BENS E EQUIPAMENTOS
NÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., PARA
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ENTIDADES QUE ATUAM NO ÂMBITO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL NO MUNICÍPIO
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião ordinária no
dia 13 de dezembro, no uso de suas competências e atribuições legais conferidas pela Lei
Municipal Lei nº 1.019 de 29 de maio de 2018, que revoga as Leis 197/97 e 478/2009.
CONSIDERANDO as discussões e apreciações sobre a matéria.
Resolve:
Art. 1° - Fica a Secretaria Municipal de Assistência Social autorizados a efetuar doação pura
e simples á entidades que atuam dentro da Política Municipal de Assistência Social.
§ 1º Considera-se doação pura e simples aquela em que o doador não impõe restrição ou
encargo à entidade ou órgão beneficiário.
§ 2º Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins
lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos
beneficiários abrangidos por esta Lei Orgânica da Assistência Social e legislações
transversais, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.
Art. 2° - Todos os pedidos de doação devem ser previamente analisados pelas áreas afins
ao escopo de sua destinação e pelo setor jurídico da Secretaria Municipal de Assistência
Social, para aferir a viabilidade da doação.
Art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do
Município.
Publique-se, registre-se, cumpra-se;
Teixeira de Freitas – BA, 13 de dezembro de 2018.
Tadeu Mageste da Silva - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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