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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Município/UF
Caçador
Nome do Conselho (utilizar mesma nomenclatura do
Conselho Municipal de Assistência
CADSUAS)
Social- CMAS
E-mail para contato
Nome fantasia para a ação desenvolvida
Data de início das atividades
Periodicidade das atividades
Tempo em que essa iniciativa/ação está em execução
Porte

conselhosmunicipais@cacador.sc.gov.br
Controle Financeiro do FMAS
executado pelo CMAS
25/07/2015
trimestral
Desde Julho de 2015
MÉDIO

DADOS DA NARRATIVA
a) Qual é a situação antes da implementação da ação?
(máximo de 2.400 caracteres)
A prestação de contas dos recursos alocados no FMAS eram realizadas pela contabilidade
do município, cabendo aos conselheiros avalizar a prestação de contas. Após 2015
iniciaram-se a prestação de contas detalhadas com análise de extrato bancários, notas
fiscais, planos de trabalho, pela comissão de finanças do CMAS. Os fatores que
impulsionaram o desenvolvimento da atividade O MDS estava monitorando as contas
correntes, desta forma surgiu a necessidade de um controle das contas bancárias pelo
CMAS.
b) Qual foi à intervenção adotada?
A comissão de finanças do CMAS oficiou a Prefeitura solicitando cópia de todos os extratos
bancários das contas do FMAS, bem como todas as notas fiscais, diárias, empenhos, dentre
outros havendo conferência item a item.
c) Qual a contribuição da ação de controle social para a assistência social na localidade?
(máximo de 3.000 caracteres) A ação merece destaque pois a partir dessa iniciativa houve
um monitoramento e controle da execução dos recursos dentro dos planos de trabalho.

a) Histórico: Faça uma breve descrição da
situação/desafio anterior à intervenção,
enfatizando a oportunidade percebida e os
desafios encontrados. Aponte os fatores que
impulsionaram o desenvolvimento da
atividade.

b) Intervenção adotada: Sugere-se uma narrativa que
aponte os investimentos necessários para o desenvolvimento
da atividade, as pessoas e os recursos financeiros envolvidos,
materiais empregados, etc. É relevante indicar a data de
início da atividade; as atividades já desenvolvidas, as
perspectivas de continuidade, etc. É também interessante
apontar as dificuldades encontradas para a ação e como
foram enfrentadas pelo Conselho.

c) Ação de controle social: Inicie com uma retomada descritiva e genérica da
ação (resumo contendo identificação do conselho, nome fantasia da ação e breve
descrição sobre o que foi feito apontando a principal questão enfrentada). Além
disso, indique porque a ação merece destaque (aponte alguns resultados ou
consequências, e aponte lições aprendidas com a ação).

