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Dispõe sobrc a AProvação da

reprogramaçEo dos recursos

Federais do ano de 2020 a ser§m

gâstôs no exerçicio do ano de

20? l.

O Consglho Municipol de Assi§tênch §ocitl de ltrboinninhl' estado de §ergipe no u§0

dc suas atribuiçücs lcgais que lhe confcre :

coN§IDtrRANDO que oS saldos dCx; recursos ltnanceirss repassados pelo Fundo

Nacionul de Assistâncir Social - fNA§ aos fundos de assistência *ocial dos municípios'

existents em 3l de derembro de cada ano, poderá ser reprogr&In*do, dentro de cada nivel

de proteso social, para todo o exercicic seguinte, desde quê o ôrgão gc§tor

tenha assegurado à população, drrrante o exerçício ÊÍn qücstão, 08

srrvips socioassistenciais §ofinânciadoq wnespondrntes a ctdÂ Piso de Ptote'ção' (Àrt' I I

da Portari* n" 6251010812010)

C,N§II}ERÀIü}O que hestar o$ serviços socioassistenciais co.financifldos,

conespondento a çada piso de proteçüo, de fiorma contínua e sêm intem"lpção; A proposta

de rrprogramaçâo de saldo finenceiro não executado nÜ exerÊício anterior deveráu §er

aprcsentada para apreciação do Conselho Municipal; Ap(is pareoer favorável do Conselho

Municipal, aplicar o sal<lo reprogramado dentro cle cada nível de Frotoçâo em que foi

repassado e vincular aos serviços (Portarias no 440 e 442 de 2005); e Devolver' ao Fund<t

Nacional de Assistência Sociat, o recur§o financeiro acumulado em decorrência da não

pre§t8çã§ dos serviçoq de sua interrupçâo ou da nâo aprovaçâo pelo conselho Municipal'

inclusivc os saldos provenientes de recoitas obtidas com a aplicação Íinanceiras desseg

re6UrSO§.
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RESOLUÇÃo cmas N' 001/202ú

De 23 de ianeiro dc 2021

CON§TDERÀNDO

Resolve:

Art. ln. Aprovar a r§programação dos re§ur§o§ do Covemo Federal' dó ano de 2020 a

§erem gastos no exercício do ano de2021'
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Àrt 20. Os recursos rcprogranlados sêrão destinsdos pelo Ministério de Desenvolvimento

§ocial - MDS e co-financiamenlo municipal e serão aplicados devidamente em Pmgramas

Sooiais destinados àcriança e ao adolescente ü a lE e maiores de 60 ano§ e as famílis§ e

indivlduos em situação de vulnerabilidade social, objerivando a rnelhoria da qualidade de

vida. Devido as diÍiculdades enfrentsdâ,§ cont a Pandemia causada pela COYID-[9.

Àrt. 3'. Esta resolução entrmá em vigor a partir da data de sua publioaçâo-

Itabaianinha (SE), 26 de janeiro de 20? 1 .
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