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EXTRATO DE ATA 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PLENO DO CONSELHO 
REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - CRESS 2.ª REGIÃO/MA, REALIZADA 

NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2020. 
 

 
Aos sete dias do mês de abril de 2020, às 15h, por meio de ferramenta 
eletrônica Hangouts, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Pleno do 
CRESS 2.ª Região/MA, Durante a reunião estiveram presente as seguintes 
Conselheiras: Célia Soares Martins, Lilia Penha Viana Silva, Vanessa Nathália 
Amorim da Silva, Carlos Danilo Silva Rodrigues, Wadegenha Mota Lopes, 
Glaucejane Galhardo da Cruz Coutinho e Geriane Silva Sousa e os seguintes 
servidores: Jozeth Marya de Andrade Silva, Ascemiro Soares Costa, Marcela 
Coelho e Milena Sousa Lima, sob a coordenação da Presidente Conselheira: 
Célia Soares Martins que esclareceu que a utilização da ferramenta de vídeo 
conferencia é algo excepcional e justifica-se no contexto isolamento social 
imposto pela avanço da pandemia de COVID-19. Dentro da pauta estabelecida 
e havendo “quorum”, os trabalhos foram abertos pela Presidente, no ponto da 
pauta: Balancetes referente 4.º Trimestre de 2019, Prestação de Contas 
Parcial: Projeto “Cress Ma: Trilhando Caminhos No Maranhão” 4.ª Etapa e 
Prestação de Contas do exercício de 2019; passou a palavra ao Assessor 
Contábil Ascemiro S. Costa que apresentou o ponto de pauta: Prestação de 
Contas Parcial: PROJETO “CRESS MA: TRILHANDO CAMINHOS NO 
MARANHÃO” 4.ª ETAPA: relatório parcial e prestação de contas parcial do 
projeto, tendo sido já executado o valor de R$ 13.227,45 (treze mil, duzentos e 
vinte e sete reais e quarente e cinco centavos), foi anexado a prestação de 
contas: relatório final detalhando todas as ações executadas, faturas da 
agência de viagem e recibos de diárias, com planilha da execução do projeto, 
sendo emitido Parecer do Conselho Fiscal que analisou e aprovou com 
regularidade absoluta, em reunião do dia do dia 16.03.2020, ressalva: em 
análise foi identificada atraso na execução do cronograma de viagens aos 
munícipios, sendo recomendado que a Comissão de Orientação e Fiscalização 
COF atente para o regular cumprimento dos prazos, colocada em discussão e 
votação, a prestação de contas parcial do PROJETO “CRESS MA: 
TRILHANDO CAMINHOS NO MARANHÃO” 4.ª ETAPA foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE. Sobre o ponto  pauta BALANCETE DO CRESS MA do 4.º 
Trimestre (Outubro, Novembro e Dezembro) de 2019, o Assessor Contábil 
Ascemiro Soares Costa apresentou à análise sobre os Balancetes, destacou 
que a arrecadação do CRESS/MA no mês de outubro/2019 arrecadou o valor 
de R$ 67.218,24, em novembro/2019 o valor de R$ 63.100,09 e em 
dezembro/2019 o valor de R$ 65.074,45, no acumulado de janeiro a 
dezembro/2019 arrecadou o valor de R$ 1.356.224,86 (um milhão, trezentos e 
cinquenta e seis mil, duzentos e vinte quatro reais e oitenta e seis centavos) 
que corresponde a 71,91 % da receita prevista no orçamento do exercício de 
2019, as despesas liquidadas no mês de outubro/2019 o valor de R$ 
86.918,25, em novembro/2019 o valor de R$ 86.810,10 e em dezembro/2019 o 
valor de R$ 144.218,97, e, no acumulado de janeiro a dezembro/2019 as 
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despesas liquidadas atingiram o valor de R$ 1.151.320,59 (um milhão, cento e 
cinquenta e um mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos) que 
corresponde a 61,04% do valor fixado no orçamento do exercício de 2019. O 
resultado orçamentário obtido no confronto das receitas arrecadadas com as 
despesas liquidadas até o 4.º trimestre de 2019 foi Superávit Orçamentário no 
valor de R$ 204.904,27 (duzentos e quatro mil, novecentos e quatro reais e 
vinte e sete centavos). A conciliação bancária juntamente com os extratos dos 
meses de outubro, novembro e dezembro/2019 foram apresentadas com o 
saldo de caixa e equivalentes de caixa final em 31.12.2019 totalizando o valor 
de R$ 264.858,76 (Duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e 
oito reais e setenta e seis centavos), em seguida, foi feita a leitura do Parecer 
do Conselho Fiscal que analisou e aprovou com regularidade absoluta o 
Balancete do CRESS MA em reunião do dia 16.03.2020 referente 4.º Trimestre 
(Outubro, Novembro e Dezembro) de 2019, colocado em discussão e votação 
ao plenário, sendo o Balancete do 4.º Trimestre/2019 FOI APROVADO POR 
UNANIMIDADE. No ponto de pauta PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
CRESSMA REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2019, o assessor contábil 
discorreu sobre a arrecadação exercício 2019 que totalizou o valor de R$ 
1.356.224,86 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte 
quatro reais e oitenta e seis centavos) que corresponde a 71,91 % do valor 
previsto no orçamento de 2019, sendo a arrecadação de 2019 superior em 
46,01% em comparação ao exercício de 2018, já as despesas liquidadas no 
ano de 2019 totalizaram o valor de R$ 1.151.320,59 (um milhão, cento e 
cinquenta e um mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos) que 
corresponde a 61,04% do valor fixado no orçamento de 2019, tendo a despesa 
aumentado em 22,03% em comparação ao exercício de 2018, como isso, o 
CRESS/MA no ano de 2019 obteve um Superávit Orçamentário no valor de R$ 
204.904,27 (duzentos e quatro mil, novecentos e quatro reais e vinte e sete 
centavos), e disponibilidade financeira que passou para o exercício seguinte foi 
de R$ 264.858,76 (Duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e 
oito reais e setenta e seis centavos) e uma geração liquida de caixa e 
equivalentes de caixa no valor de R$ 197.765,66 (Cento e noventa e sete mil, 
setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos),  sendo 
apresentado a conciliação bancária e extratos bancários, as obrigações de 
curto prazo no passivo circulante totalizavam o valor de R$ 115.290,70 (Cento 
e quinze mil, duzentos e noventa reais e setenta centavos), o resultado 
patrimonial do exercício de 2019 foi superávit patrimonial no valor de R$ 
427.823,40 (Quatrocentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e três reais e 
quarenta centavos) e patrimônio líquido totalizou o valor de R$ 2.580.383,80 
(dois milhões, quinhentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta 
centavos), corresponde aos resultados acumulados de anos anteriores e o 
superávit patrimonial do exercício de 2019. Continuando, com vistas a 
demonstrar a regularidade fiscal do CRESS/MA, foram apresentadas as 
seguintes certidões negativas: certidão conjunta de quitação de tributos e 
contribuições federais emitida pela Secretaria da Receita Federal, certidão de 
regularidade de situação (CRF/ FGTS) expedida pela Caixa Econômica 
Federal, certidão negativa de débitos trabalhistas emitida Justiça do Trabalho, 
certidão negativa de débito e de divida ativa expedida pelo Governo do Estado, 
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certidão negativa de débito e alvará de funcionamento expedidos pela 
Prefeitura Municipal, também foram apresentadas as Demonstrações 
Contábeis (Balancete de Verificação, Comparativo de Receita, Comparativo 
das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas, Balanço Financeiro, Balanço 
Orçamentário, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Variações Patrimoniais, 
Balanço Patrimonial Comparado e as Notas Explicativas), Rol de Agentes 
Responsáveis, Relação de Bens Patrimoniais Adquiridos, Declaração de 
conforme determina a Lei n.º 8.730/93, Decisão n.º 05/94-12/95 do TCU e o 
Relatório Contábil sobre a Prestação de Contas. Foi informado as conselheiras 
que o Relatório de Gestão do ano de 2019 está sendo confeccionado com 
ênfase na apresentação das ações e metas planejadas, executadas e 
resultados alcançados, bem como, na mensuração e análise critica dos 
indicadores de avaliação da gestão, sendo que as principais áreas da gestão 
(fiscalização, orientação, registro, processos administrativos, arrecadação, 
inadimplência, etc) estarão representadas no relatório e tem o prazo até 
31.05.2020 para envio o TCU, sendo informado que os documentos referentes 
a execução orçamentária do ano de 2019 e documentos da prestação de 
contas de 2019 estão disponibilizados no site transparência do CRESS-MA, em 
seguida foi feita a leitura do Parecer do Conselho Fiscal do CRESS/MA que em 
reunião realizada no dia 16.03.2020 emitiu parecer e  aprovou com 
regularidade absoluta a prestação de contas de 2019, os membros do conselho 
fiscal fizeram considerações, manifestando sua posição favorável a aprovação 
da referida prestação de contas, em seguida foi colocada ao plenário, a 
discussão e votação, sendo a Prestação de Contas do exercício de 2019 
APROVADA POR UNANIMIDADE. E, nada mais havendo a tratar, deu-se por 
encerrada a reunião, sendo transcrita a presente ata que após de lida e 
aprovada vai assinada por mim Conselheira Presidente Célia Soares Martins 
que presidir a reunião. São Luís (MA), sete de abril de dois mil e vinte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


