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RESOLUÇÃO N.º 09/2021- CMAS. 

 
“Dispõe sobre a retificação do 
Demonstrativo Sintético Anual da 
Execução Físico-Financeiro dos 
Serviços, Programas e Projetos 
Exercício de 2019 do Sistema Único 
da Assistência Social – SUAS.” 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Teófilo Otoni, em reunião extraordinária 
no dia 22 de março 2021, ata nº 236, no uso de atribuições conferidas pela Lei n.º 
7.443/2019. 
 
Resolve: 
 
 Art. 1º - Aprovar a retificação do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-
Financeiro dos Serviços, Programas e Projetos do Exercício de 2019 do Sistema Único 
da Assistência Social – SUAS, apresentado em 2020 com ressalva uma vez que, o 
Conselho Municipal de Assistência Social habilitou o Gestor para correção do 
preenchimento da conta 79979-3 que se refere a Estruturação da Rede Socioassistêncial, 
da rede de Proteção Básica Investimento, no entanto o sistema foi corrigido em 
março/2021 para preenchimento dos valores executados  no  item 2.1.6 com recursos 
das programações do SIGTV para aquisição de veículos, equipamentos e materiais 
permanentes. Quando o preenchimento demonstrativo foi finalizado o sistema apresentou 
inconsistência trocando os valores das notas fiscais sem alterar o valor total. 
 
 Art. 2º - Aprovou a aplicabilidade dos recursos disponibilizados, considerando casos 
justificados pelo órgão gestor da assistência social de saldos referentes à alguns pisos 
que não foram gastos em tempo hábil, sendo os mesmos reprogramados . Constatou que 
a documentação apresentada foi clara e objetiva e que todo o investimento promoveu 
melhorias na atenção aos usuários da política da assistência social. 
 

 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

Teófilo Otoni, 22 de março de 2021. 
 
 

__________________________________ 
Cátia de Deus Rhis 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social  

(Original assinado) 
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