
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 001/CMAS/2017 

SUMULA: “Dispõe sobre Reprogramação de Saldos de 
Recursos do CO-FINANCIAMENTO FEDERAL para os 
Serviços Sócioassistenciais”. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social de Carlinda-MT, no uso de suas atribuições legais em cumprimento 
aos princípios institucionais do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, com o que preconiza a Norma 
Operacional Básica – NOB/SUAS/2005, apresenta reprogramação do Saldo de Recursos do CO-
FINANCIAMENTO FEDERAL referente ao ano de 2016 com o intuito de aprimorar a execução dos serviços 
sócioassistenciais. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica aprovada a reprogramação de saldos de recursos do CO-FINANCIAMENTO FEDERAL para os 
serviços sócioassistenciais, no valor total de R$: 192.575,32 (Cento e noventa e dois mil, quinhentos e setenta e 
cinco reais e trinta e dois centavos). 
 
Parágrafo único. O saldo de recurso mencionado no caput deste artigo será distribuído da seguinte forma: 
 
I – Serão aplicados R$: 42.678,90 (Quarenta e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa centavos), no 
Serviço de Atendimento as Famílias do Programa Bolsa Família – IGDPF; 
 
II – Serão aplicados R$: 27.226,18 (Vinte e sete mil duzentos e vinte seis reais e dezoito centavos), nos Serviços 
de Atendimento as Famílias do Sistema único de Assistência Social – IGDSUAS; 
 
III – Serão aplicados R$: 1.190,25 (Mil cento e noventa reais e vinte e cinco centavos), Ações voltadas ao BPC 
ESCOLA; 
 
IV – Serão aplicados R$: 111.848,09 (Cento e onze mil oitocentos e quarenta e oito reais e nove centavos), no 
atendimento aos serviços da PSB Proteção Social Básica; 
 
V - Serão aplicados R$: 106,14 (Cento e seis reais e quatorze centavos), nos Serviços direcionados ao FNAS 
APREDECNEAS; 
 
VI – Serão aplicados R$: 9.525,76 (Nove mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), nos 
serviços direcionados ao FUMIS. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação e afixação no mural. 
 

 
Carlinda/MT, 31 de Janeiro de 2017. 

 
 

BENEDITO COSTA ARAÚJO 
Presidente CMAS 
Decreto 303/2015 

 



 

 
Apreciação e Reprogramação de saldos do CO-FINANCIAMENTO FEDERAL para os 

Serviços Sócioassistenciais referente ao ano 2016. 
 

Recursos do CO-FINANCIAMENTO FEDERAL para os serviços sócioassistenciais, no valor 
total de R$: 183.049,56 (Cento e oitenta e três mil, quarenta e nove reais e cinquenta e seis 
centavos). 

 
 

I – Serão aplicados R$: 42.678,90 (Quarenta e dois mil seiscentos e setenta e oito reais e 
noventa centavos), no Serviço de Atendimento as Famílias do Programa Bolsa Família – 
IGDPF; 
 
II – Serão aplicados R$: 27.226,18 (Vinte e sete mil duzentos e vinte seis reais e dezoito 
centavos), nos Serviços de Atendimento as Famílias do Sistema único de Assistência Social – 
IGDSUAS; 
 
III – Serão aplicados R$: 1.190,25 (Mil cento e noventa reais e vinte e cinco centavos), Ações 
voltadas ao BPC ESCOLA; 
 
IV – Serão aplicados R$: 111.848,09 (Cento e onze mil oitocentos e quarenta e oito reais e 
nove centavos), no atendimento PSB Proteção Social Básica; 
 
V - Serão aplicados R$: 106,14 (Cento e seis reais e quatorze centavos), nos Serviços 
direcionados ao FNAS APREDECNEAS (matérias de expediente); 
 
VI – Serão aplicados R$: 9.525,76 (Nove mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e seis 
centavos), nos serviços direcionados ao FUMIS. 
 

 

 

Carlinda-MT, 31 de Janeiro de 2017 
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