
Ata de número 01 (um) - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social,

realizada no dia  28  de janeiro  de 2021 às  8 horas na sala  de reuniões da sede da

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Centro em Pará de Minas.

Justificaram ausência  neste  dia  Patrícia  Carvalho  (Trabalhadora  do  SUAS),   Lucilene

Chaves ( Gestão Pública). A Presidente Adriana, saudou os presentes e iniciou a reunião

com uma oração. Começamos pela apresentação da documentação referente a prestação

de contas do Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao período de abril a junho

2020 conforme Resoluções CMAS nº 31, 32, 33, 34, 35 e 36/2020, de julho a dezembro

de 2020 para avaliação da comissão. Membros da Comissão presentes deliberaram pela

definição de uma data para que todos o conselheiros que fazem parte da Comissão de

Orçamento e Finanças analisem a prestação de contas referente ao período acima. Em

seguida a entidade Cidade Ozanan de Pará de Minas apresentou o relatório de despesas,

referente  ao  período  de  outubro  a  dezembro  de  2020.  A entidade  Abrigo  Casa  do

Caminho  apresentou  os  relatório  de  despeses  referentes  aos  meses  de  setembro  a

dezembro de 2020. A entidade Instituto Integrar Vidas apresentou relatório de despesas

referentes  ao  período de  outubro  a  dezembro  de 2020.  Apresentação dos  Relatórios

Mensais de Atendimento – Período: outubro a dezembro de 2020 – Equipamentos: CRAS

Augusto de Oliveira Duarte (novo coordenador Aparecido Luis de Araújo), CRAS Renê

Vieira  Leitão,  CRAS José  Ferreira  de  Abreu  e  CREAS.  O  Equipamento  Centro  POP

apresentou uma síntese dos serviços e atividades realizados de janeiro a setembro 2020

(conforme Oficio  nº  08/2020  CMAS).,  e  referentes  ao trimestre:  outubro,  novembro  e

dezembro  de  2020.  Os  membros  do  CMAS  discutiram  com  os  coordenadores  dos

Equipamentos  um novo  formato  de  apresentação dos Planos  de Ação.  A Presidente,

apresentou os protocolos das entidades para o processo de atualização do Cadastro de

Entidades 2019 junto ao CMAS; o prazo para inscrição foi prorrogado até 30 de dezembro

de 2020, conforme Resolução nº 18 de 3 de novembro de 2020 do Conselho Nacional de

Assistência Social (altera o artigo 14 da Resolução CNAS nº 14/2014): A comissão de

entidades  (deliberá  sobre  o  planejamento  de  visitas),  se  reunirá  para  analisar  os

documentos  de  renovação  e  inscrição.  A Presidente  apresentou  aos  conselheiros  do

CMAS, o questionário Censo Suas 2020 que foi preenchido na data de 10 de dezembro

de 2020 Resolução nº 22/2020 (contendo informações dos trabalhos realizados na área

de assistência social no município, nos Equipamentos Públicos CRAS, CREAS, Centro

POP, Centro de Convivência de Idosos, Unidade de Acolhimento e demais entidades);

Também  deliberaram  pela  aprovação  do  questionário  SIMSUAS  –  Sistema  de



Monitoramento do SUAS (julho a dezembro/2020 -  2º semestre) até a data de 28 de

fevereiro  de 2021.  Outro item discutido e aprovado foi  o  Demonstrativo Anual  Físico-

Financeiro de Execução da Receita – em 09 de dezembro de 2020, Resoluções CMAS nº

28, 29 e 30/2020. Prestação de Contas dos Recursos Transferidos do Fundo Estadual de

Assistência  Social  (Piso  Mineiro)  para  os  Fundos  Municipais  de  Assistência  Social,

referente aos anos de 2017, 2018 e 2019 – aprovado em Resolução CMAS n° 25, 26 e

27/2020 na data de 27 de novembro de 2020.  A conselheira Renata passou a prestar

informações sobre os aditivos de prorrogação de vigência das parcerias celebradas entre

o Município de Pará de Minas e as entidades, para o repasse de recursos financeiros e

fornecimento de alimentos.  As parcerias foram celebradas com vigência até 31/12/20.

Considerando mais a necessidade de implementação de medidas novas que garantam ou

impeçam a proliferação da contaminação do novo Coronavírus nas entidades da rede

socioassistencial  e diante da solicitação apresentada pelas entidades,  foi  celebrado o

aditivo de prorrogação de vigência das parcerias. As parcerias prorrogadas foram: Cidade

Ozanan de Pará de Minas: Acordo de Cooperação nº 002/2020, cujo objeto contempla o

fornecimento de alimentos, prorrogação por mais 03 (três) meses; Cidade Ozanan de

Pará  de  Minas  Termo  de  Colaboração  nº  004/2020,  objeto  repasse  de  recursos

financeiros para apoiar a execução dos serviços, implementar ações suplementares e

emergenciais objetivando a preservação da contaminação do Coronavírus (COVID-19),

prorrogação por mais 02 (dois) meses; Abrigo Casa do Caminho: Termo de Colaboração

nº 007/2020, objeto: repasse de recursos financeiros para apoiar a execução dos serviços

e  implementar  ações  suplementares  e  emergenciais  objetivando  a  preservação  da

contaminação  do  Coronavírus  (COVID-19),  prorrogação por  mais  02  (dois)  meses;

Instituto Integrar Vidas:  Termo de Colaboração nº 009/2020, objeto repasse de recursos

financeiros para apoiar a execução dos serviços, implementar ações suplementares e

emergenciais objetivando a preservação da contaminação do Coronavírus (COVID-19),

prorrogação por mais 02 (dois) meses; APAE: Acordo de Cooperação nº 0003/2020, cujo

objeto é o fornecimento de alimentos, prorrogação por mais 03 (três) meses;  Inspetoria

São João Bosco:  Termo de Colaboração nº 013/2020,  objeto é executar às ações de

enfrentamento aos impactos provocados pela pandemia, prorrogação por mais 01 (um)

mês. Prorrogação de vigência aprovada pelos conselheiros. Em tempo, aprovado pelo

CMAS, Resolução 01/2021. A conselheira Denise passou a prestar informações sobre a

Resolução CMAS nº 29/2017 que regulamenta a concessão de Benefícios Eventuais e

deverá ser revista. Justificou o motivo da revisão alegando que a Resolução vigente não



contempla todas as especificidades e atendimentos realizados atualmente no Município.

Propôs  a  avaliação  da  Comissão  de Normas  de  Assistência  Social:  Amanda  de

Miranda  (Educação),  Renata  Spindola  (SMADS),  Kênia  Priscila  (Procuradoria),  Denise

Alencar (SMADS), Lucirene (APAE), Kátia Claret (usuária), Rose Gomes (Trab. da Política

de As. Social) com a participação dos técnicos do SUAS. Será encaminhado ofício para

Secretaria de Educação providenciar substituição da conselheira Amanda de Miranda que

entrou  de  licença  sem  vencimento.;aprovado  pelo  CMAS.  A  Presidente  pediu  a

colaboração dos coordenadores sobre a representação do segmento dos usuários no

CMAS. Neste caso, sugeriu que os coordenadores verificassem a possibilidade de indicar

nomes  de  representantes  de  usuários  dos  serviços  socioassistenciais  para  posterior

renovação. A Presidente apresentou o Ofício nº01/2021 emitido pelo CRAS José Ferreira

de Abreu, informando que no ano de 2019 o Programa Criança Feliz não estava sob a

responsabilidade do referido Equipamento Público e sim do órgão gestor da SMADS. A

responsabilidade pela execução do programa foi transferida para o referido em janeiro

2020. Relatório de 2020 entregue ao CMAS onde será apresentado na próxima reunião

do CMAS do mês de fevereiro. Programa Minha Casa Minha Vida, o servidor Fernando

Tiago Costa, aproveitou o ensejo para fazer um resumo da situação dos processos de

reintegração  de  posse  dos  imóveis  ocupados  irregularmente  (em  situação  invasão,

aluguel,  abandono,  cessão  para  terceiros,  entre  outras).  Atividades  realizadas  pelas

entidades no período de pandemia (COVID-19 ) conselheiro Willian Pereira,  presidente

da entidade ABEV participou a todos que neste período a entidade ofertou cesta básicas ,

visitas  frequentes aos alunos, e algumas reformas foram feita na Associação, recebeu

doações  (kits) distribuídos  entre os moradores do bairro.  Conselheira Lucirene (APAE)

repassou  também  varias  atividades  feitas  com  os  alunos,  principalmente  datas

comemorativas como mês de Julho (famoso Arraial da APAE), lembrando que tudo feito

on line.  Conselheira Nayara ( Irmandade N. s. da Conceição)  explicou ao CMAS alguns

fatos e procedimentos que estão acontecendo ( referente COVID 19) na Irmandade, O

Calendário de reuniões do CMAS / 2021, apresentado e  reforçado que poderá haver

mudanças  nas  datas,  horário  e  local  de  reuniões;  aprovado  ,Apresentado  ao  CMAS

Memorando nº 031/2021/SMADS/PMPM Assunto: Recursos transferidos fundo a fundo

não  utilizados,  ou  seja,  os  saldos  relativos  aos  recursos  recebidos  podem  ser

reprogramados  para  utilização  no  exercícios  subsequente  –  no  ano  seguinte  ao

recebimento: Tipo de Contas: Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro

Único C/C: 63.616-9 saldo em 31/12/2020- R$ 113.581,40; Bloco da Gestão do SUAS C/



C: 63.621-5 R$ 77,75; Bloco da Gestão do SUAS – COVID Acolhimento C/C: 72.857-8 R$

9.659,29 ; Bloco Gestão do SUAS COVID Alimentos C/C: 72.863-2 R$ 141.346,22; Bloco

Gestão do SUAS – COVID EPI C/C: 72.865-9 R$ 42.038,78; Bloco da Gestão do SUAS –

SIGTV Estruturação Custeio  C/C:  71.620-0 R$ 100.436,09  ;Bloco  da Proteção Social

Básica  C/C:  63.629-0 R$  505.465,93;  Bloco  da  Proteção  Social  Média  e  Alta

Complexidade C/C: 68.504-6 R$ 562.133,20; Programa Ações Estratégicas do PETI C/C:

63.613-4 R$  41.349,38;  Programa  BPC  Escola  C/C:  63.822-6  R$  260,35;  Programa

Primeira Infância C/C: 66.776-5- R$ 3.047,57; Piso Mineiro C/C: 58.628-5- R$ 83.161,40,

aprovado  em  Resolução  CMAS   02/2021.  Informes:  Pauta  para  próxima  reunião  do

CMAS:   Apresentação  do  Programa  Feliz   (  coordenadora  CRAS  Central  ),  e

apresentação do Plano LBGTQI+ ( coordenadora Adriana Franco).  A Presidente Adriana

agradeceu a presença de todos, eu Renata Spíndola Mendonça de Lima, Secretária do

CMAS, lavrei a presente ATA que será lida e se aprovada, será assinada por mim e por

todos os presentes.


