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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 03 DE MARÇO DE 2017. 
 

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta 

minutos, na sede do Conselho Regional de Serviço Social - 2.ª Região/MA, situada na 

Rua Hemetério Leitão, n.º 196, São Francisco, 65076-420, São Luis/MA, realizou-se a 

Reunião Ordinária do Conselho Pleno do CRESS 2.ª Região/MA, sob a Presidência da 

Conselheira: Ana Margarida Barbosa Santos e com a presença das Conselheiras: Ana 

Margarida Barbosa Santos, Cristiana Costa Lima, Jercenilde Cunha Silva, Jisselda de 

Oliveira Gonçalves da Silva, Flávia Miranda Costa e Elder Carvalho dos Santos. Dentro 

da pauta estabelecida e havendo “quorum”, os trabalhos foram abertos pela Presidente, 

que passou a palavra ao Assessor Contábil Ascemiro Soares Costa que apresentou à 

análise do Balancete do CRESS MA do mês novembro/2016 e a Prestação de Contas do 

CRESSMA do Exercício de 2016. Sobre o Balancete do mês novembro/2016 destacou 

que a arrecadação do CRESS/MA no mês de novembro/2016 foi de R$ 49.885,91 e no 

acumulado do ano de janeiro a novembro/2016 o valor arrecadado totalizou R$ 

891.602,14 (oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e dois reais e quatorze centavos) 

que representa 63,69% da receita prevista no orçamento do exercício de 2016, as 

despesas liquidadas no mês de novembro/2016 totalizaram o valor de R$ 60.027,32 e no 

acumulado do ano de janeiro a novembro/2016 o valor das despesas liquidadas 

totalizaram R$ 1.123.317,23 (um milhão, cento e vinte e três mil, trezentos e dezessete 

reais e vinte e três centavos), já tendo alcançado 80,24% do valor fixado no Orçamento 

do Exercício de 2016. No período de janeiro a novembro/2016 obteve um déficit 

orçamentário no valor de R$ 231.715,09 (Duzentos e trinta e um mil, setecentos e 

quinze reais e nove centavos), a conciliação bancária de novembro/2016 foi apresentada 

com o saldo de caixa e equivalentes de caixa final em 30.11.2016 totalizava o valor de 

R$ 84.505,38 (oitenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e trinta e oito centavos), em 

seguida, foi feita a leitura do Parecer do Conselho Fiscal que em reunião no mesmo dia, 

analisou e aprovou com regularidade absoluta o Balancete do CRESS MA referente o 

mês de novembro/2016. Após considerações foi colocado em discussão e votação ao 

plenário, sendo o Balancete do mês de novembro/2016 foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE. Continuando o ponto de pauta, o assessor contábil apresentou à 

Prestação de Contas do CRESSMA referente o exercício de 2016, primeiramente 

discorrendo sobre a arrecadação exercício 2016 que totalizou R$ 938.617,38 

(novecentos e trinta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e oito centavos) 

conseguindo arrecadar 67,05% do valor previsto no orçamento de 2016, sendo a 

arrecadação de 2016 superior em 7,63% em comparação ao exercício de 2015, já as 

despesas liquidadas no ano de 2016 totalizaram o valor de R$ 1.234.820,13 (um 

milhão, duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e treze centavos), que 

corresponde a 88,21% do valor fixado no orçamento de 2016, tendo a despesa 



 
 

End: Rua Hemetério Leitão, Qda. 27, N.º 196, São Francisco, 65076-420, São Luís/MA 
Telefones: (98) 3222 7676 – 3232 6029 

Site: www.cressma.org.br / E-mail: tesouraria@cressma.org.br 
CNPJ: 06.042.030/0001-47 

aumentado em 70,44% em comparação ao exercício de 2015, como isso, o CRESS/MA 

no ano de 2016 obteve um déficit orçamentário no valor de R$ 296.202,75 (duzentos e 

noventa e seis mil, duzentos e dois reais e setenta e cinco centavos), as disponibilidade 
financeira que passou para o exercício seguinte foi de R$ 48.770,71 (quarenta e oito 

mil, setecentos e setenta reais e setenta e um centavos) e obrigações de curto prazo no 

passivo circulante o valor de R$ 54.420,21 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e vinte 

reais e vinte e um centavos). 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, certidão negativa 

de débito e alvará de funcionamento expedidos pela Prefeitura Municipal. 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), Conciliação 
Bancária e respectivos extratos do mês de dezembro/2016, 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. Sob o aspecto da gestão, as conselheiras presentes 

destacaram os principais pontos do Relatório de Gestão de 2016, que está sendo 

finalizado, 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) estão representadas 

no relatório. Outro ponto abordado, foi o êxito na aproximação com a categoria através 

do processo de interiorização da fiscalização, o serviço de orientação realizado no ato da 

entrega dos documentos de identidade profissional aos recém-inscritos, realização de 

eventos no interior do Estado, reestruturação do site institucional, aquisição de nova 

sede, etc, enfatizando que as principais ações foram realizadas. Após esclarecimentos, 

foi feita a leitura do Parecer do Conselho Fiscal do CRESS/MA, que em reunião 

realizada no mesmo dia, analisou e aprovou com regularidade absoluta a prestação de 

contas, colocada em discussão e votação, a Prestação de Contas do exercício de 2016 
foi APROVADA POR UNANIMIDADE. E, nada mais havendo a tratar a Presidente 

deu por encerrada a Reunião, e eu, Jercenilde Cunha Silva, nomeada Secretária ad hoc 

para secretariar os trabalhos, lavrei a presente ata que após de lida e aprovada, vai 

assinada por mim e pela Presidente. São Luís – MA, três dias do mês de março do ano 

de dois mil e dezessete. 

 

 
 
 
 

 


