
Ata de número 05 (cinco) - Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social,

realizada no dia 29 de julho de 2020 às 7:30 horas na sala  de reuniões da sede da

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

ausência neste dia: Amanda Miranda e Silva (SMED), Lucimar Francisco Rosa (APAE). A

Presidente Adriana, saudou os presentes e iniciou a reunião com uma oração. Começamos

pela  apresentação  da  documentação  referente  ao  trimestre  do  Fundo  da  Assistência

Social, referente ao período de janeiro a março 2020, para avaliação da comissão. Em

seguida  as  entidades  Cidade  Ozanan  de  Pará  de  Minas  e  Abrigo  Casa  do  Caminho

apresentaram os relatórios de despesas, referentes aos meses janeiro a junho de 2020. A

entidade Instituto Integrar Vidas apresentou relatório de despesas referentes ao período

de  março  a  junho  de  2020.  Apresentação  dos  Relatórios  Mensais  de  Atendimento  –

Período: Janeiro a junho de 2020 – Equipamentos: CRAS Augusto de Oliveira Duarte,

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

POP apresentará  na  próxima reunião.  A Presidente,  novamente  fez  menção ao Ofício

Circular  001/2020  CMAS,  por  meio  do  qual  as  entidades  foram  orientadas  sobre  o

processo de atualização do Cadastro de Entidades 2020 junto ao CMAS. Lembrou ainda

que juntamente ao documento, foi encaminhada a Resolução n.º 4 de 2020 do CNAS que

altera em caráter excepcional o prazo para apresentação anual de documentos até 30 de

setembro  ao  CMAS.  A  Presidente  relembrou  ainda  que  por  meio  do  Ofício  n.º

001/CMAS/2020 de 27 de abril de 2020, o CMAS, solicitou a Secretaria de Assistência e

Desenvolvimento Social, o apontamento das ações realizadas com o objetivo de garantir

direitos  da  população  nesses  tempos  de  pandemia  do  Coronavírus,  em  atenção  a

correspondência expedida pelo CEAS, por meio do qual solicita atenção especial quanto a

organização e realização de  atividades  dos  Conselhos  Municipais  de  Assistência  Social

durante o período de quarentena. Segundo relatou, a SMADS respondeu através do Ofício

nº 049/SMADS/PMPM/MG de 28 de abril de 2020, documento repassado ao conselheiros,

por e-mail, no dia 4 de maio de 2020. A Presidente destacou ainda, que nesta mesma

data a Secretária Executiva da Casa dos Conselhos, Áglia Campolina encaminhou o Ofício

nº  049/SMADS/PMPM/MG,  de  28  de  abril  de  2020  por  meio  do  qual  a  SMADS  se

pronunciou acerca das providências voltadas para os usuários da assistência social e para

a população em geral, tomadas de forma conjunta pela Secretaria e pela Administração

Municipal em atenção ao período de Pandemia do CORONAVÍRUS. A Presidente informou

que no último dia 27 de maio de 2020, a Secretária Executiva da Casa dos Conselhos,



Áglia, encaminhou via whatsapp o Plano de Serviço 2020 para conhecimento e aprovação

dos Conselheiros. O documento foi aprovado por todos. A Presidente informou que o CEAS

solicitou informações sobre a qualidade de acolhida nos Equipamentos e levantamento de

quais situações exigem maior qualificação dos profissionais para a garantia dos direitos e

para a oferta qualificados dos serviços oferecidos as pessoas em situação de rua, desde a

abordagem, acolhida até o atendimento pela equipe de referência. Resposta elaborada

pela  comissão formada pelas conselheiras,  Renata Spíndola,  Denise Alencar  e  Adriana

Naime e repassada ao CEAS através do Ofício nº 005/2020/SMADS/PMPM/MG de 22 de

junho de 2020. A Presidente Adriana repassou para conhecimento de todos os presentes

que no dia 1º de julho de 2020, o CMAS foi agraciado com a entrega dos donativos

realizado pela UNICESUMAR. Foram doados agasalhos e cobertores que foram destinados

a entidades socioassistenciais do Município: APAE, Centro POP, Instituto Integrar Vidas e

Instituto CPL Pará de Minas. A Secretária Áglia Campolina, divulgou a doação para todos

os  conselheiros  via  whatsapp  no  mesmo  dia  da  entrega  (1º  de  julho  de  2020).

Oportunamente, informou que a APAE encaminhou o Ofício n.º 055/2020, de 29 de junho

de 2020, apresentando o Plano de Prevenção da Casa Lar na Pandemia. A servidora Áglia

repassou  o  documento  via  whatsapp  no  último  dia  3  de  julho  para  apreciação  e

conhecimento  dos  conselheiros.  A  Presidente  contou  sobre  o  preenchimento  de  um

formulário  enviado  pelo  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social,  que  versou  sobre

apuração de dados referentes a situação vivenciada pelos Conselhos frente a Epidemia do

Coronavírus. O formulário foi devidamente preenchido pela Presidente do CMAS. Renata

aproveitou o ensejo para informar que na medida do possível, as equipes da SMADS têm

repassado o máximo de informações e orientações para as entidades socioassistenciais

para enfrentamento da pandemia do coronavírus (COVID-19). Por oportuno, a conselheira

Renata  informou  que  foi  realizado  certame  com  vistas  a  contratação  de  empresa

especializada para construção do Centro Público de Convivência. O certame logrou êxito e

esperamos que em breve a obra seja retomada. A título de informação, a conselheira

Renata apresentou dispositivos de lei que autorizam o uso de bem público às entidades da

rede socioassistencial do Município. Lei n.º 6.438/2020 – Autoriza o Poder Executivo a

implementar  o  uso  do  bem público  municipal  que  delimita  mediante  a  efetivação  do

instituto da autorização do uso de bem público, a título precário e por prazo determinado

(Fica o Município autorizado a implementar o uso do terreno, localizado no Povoado de

Costas, com área de 1.200 m2, a título precário e por prazo determinado à Fazenda de



Recuperação Feminina Sociedade Amor à Vida – SOVIDA por um período de 60 meses,

condicionado ao  uso  exclusivo  de  suas  atividades  institucionais  de  relevante  interesse

público.  Lei n.º 6.436/2020 - Autoriza o Poder Executivo a implementar o uso do bem

público municipal  (Casa dos Conselhos),  a título  precário e por prazo determinado ao

Conselho da Comunidade na Execução Penal da Comarca de Pará de Minas, pelo período

equivalente ao Contrato de locação do imóvel firmado para abrigar a Casa dos Conselhos,

condicionado ao  uso  exclusivo  de  suas  atividades  institucionais  de  relevante  interesse

público. Lei n.º 6.443/2020 - Autoriza o Poder Executivo a implementar o uso do bem

público municipal que delimita mediante a efetivação do instituto da autorização do uso de

bem público, a título precário e por prazo determinado (Fica o Município autorizado a

implementar  o  uso  do  terreno,  com  área  de  3.510,26m2,  localizado  no  Residencial

Capanema, a título precário e por prazo determinado ao Projeto Transformando Gerações,

por  um  período  de  60  meses,  condicionado  ao  uso  exclusivo  de  suas  atividades

institucionais  de  relevante  interesse  público.  Lei  n.º  6.435/2020  -  Autoriza  o  Poder

Executivo a implementar o uso do bem público municipal (lote de terreno), com área de

360m2, localizado no bairro Alto São Luiz, título precário e por prazo determinado à APAE,

por  um  período  de  60  meses,  condicionado  ao  uso  exclusivo  de  suas  atividades

institucionais  de  relevante  interesse  público.  Relatou  ainda  sobre  a desistência  do

Município de participar do Programa Vida Saudável, na modalidade Estratégia Brasil Amigo

da Pessoa Idosa devido à insuficiência de recursos humanos e os impedimentos trazidos

pela  Lei  Complementar  n.º  173 de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa

Federativo  de  Enfrentamento  ao  Coronavírus  SARS-CoV-2  (COVID-19),  e  altera  a  Lei

Complementar n.º 101 de 4 de maio de 2000 e dá outras providências. Neste caso, o

Município não poderá cumprir com todas as etapas do Programa. A contratação de pessoal

não poderá se efetivar,  diante dos impedimentos trazidos pela supracitada lei.  Renata

apresentou a intenção do Município realizar parceria com o Instituto CPL Pará de Minas

para cessão de servidores. Solicitou aprovação dos membros do CMAS para ceder dois

servidores ocupantes do cargo de serviços gerais para a instituto CPL Pará de Minas,

aprovada  por  todos.   A  conselheira  Renata  passou  a  prestar  informações  sobre  a

celebração do Termo de Doação n.º 402/2020 (Processo SEI n.º 1480.01.0008195/2020-

68), documento publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais de 11 de julho de

2020, caderno 1, Diário Executivo, página 21), que contemplou o Município  mediante a

doação de 479 cestas básicas, através do projeto “Fazer o Bem Faz Bem”. Informou ainda



que foram estabelecidos critérios sociais, formas de distribuição e locais onde se dará a

entrega  das  cestas  básicas,  destinadas  ao  público  prioritário  de  programas  sociais,

conforme critérios  técnicos  sociais  e  procedimento  de  doação  previstos  na  Resolução

SEDESE nº 26/2020 de 20 de junho de 2020. A SEDESE enviou a planilha contendo uma

relação de beneficiários  para distribuição das cestas  básicas.  Segundo informações do

órgão, os nomes relacionados na planilha são o resultado de uma estimativa do número

de famílias que se encaixam nos critérios elencados pela SEDESE. Destacou que apesar de

serem famílias cadastradas no CadÚnico de fevereiro de 2020, não há garantias de que

elas  estejam atualmente nessa situação.  Sendo assim a planilha servirá  apenas como

referência  para  o  município  na  identificação  de  possíveis  famílias  elegíveis  para  o

recebimento das cestas. Ficou decidido ainda que serão atendidos cem por cento dos

usuários referenciados nos CRAS. Os Equipamentos ficarão responsáveis pela entrega. A

conselheira  informou ainda  que foi  feito  comunicado à  Promotoria  Eleitoral,  conforme

encargo  assumidos  no  referido  Termo  de  Doação  pactuado.  A  conselheira  Júnia

apresentou dados da Portaria 378 de 7 de maio de 2020, do Ministério da Cidadania que

dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único

de Assistência Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais

nos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde

Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19. A conselheira

informou sobre a intenção de gastos que serão efetuados mediante utilização do repasse

e  que  oportunamente  deverão  ser  aprovados  por  este  conselho.  Na  ocasião,  as

conselheiras representantes da SMADS se esforçaram em apresentar o Plano de Ações

Socioassistenciais da Portaria MC 369/2020. Comunicado ao CMAS, através do Ofício n.º

068/SMADS/PMPM/MG, de 3 de junho de 2020, sobre a adesão ao Termo de Aceite com

vistas  a  receber  recursos  federais  para  a  execução  de  ações  socioassistenciais  e

estruturação da rede devido à situação de emergência COVID-19 e encaminhou uma cópia

do Termo de Aceite – Emergência COVID 19 para conhecimento. Relataram que por meio

da  referida  Portaria  MC  369/2020,  o  Município  foi  beneficiado  com  o  montante  de

R$610.830,00  (seiscentos  e  dez  e  oitocentos  e  trinta  mil  reais),  sendo  R$42.002,45

(quarenta e dois mil, dois reais e quarenta e cinco centavos) para a aquisição de EP`IS

para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS, R$170.439,95 (cento

e  setenta  mil,  quatrocentos  e  trinta  e  nove  reais  e  noventa  e  cinco  centavos)  para

aquisição de alimentos para pessoas idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de



Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias e R$398.423,27 (trezentos e noventa e

oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos) para cofinanciamento

de  ações  socioassistenciais  visando  o  enfrentamento  da  situação  de  emergência  em

decorrência do COVID-19. Esclareceram sobre a necessidade da elaboração do Plano de

Ação  referente  a  execução  de  ações  socioassistenciais.  Do  recurso  voltado  às  ações

socioassistenciais  serão  destinados  cerca  de  R$80.423,27  (oitenta  mil,  quatrocentos  e

vinte três reais e vinte sete centavos) para implementação de Acolhimento Temporário

((espaço emergencial) para acolher pessoas em situação de rua e demais públicos que

necessitarem  de  abrigo  provisório  e  adequações  nos  equipamentos  e  R$318.000,00

(trezentos e dezoito mil) serão destinados para entidades da rede socioassistencial para

apoio a execução do Serviço de Acolhimento e implementação de ações suplementares e

ações emergenciais objetivando a preservação da saúde e a prevenção da contaminação

do  coronavírus  (COVID-19).  Informaram que  a  entidades  beneficiadas  serão:  Cidade

Ozanan  de  Pará  de  Minas  com  R$242.000,00,  Instituto  Integrar  Vidas  R$56.000,00

(cinquenta  e  seis  mil),  Abrigo  Casa  do  Caminho  R$20.000,00  (vinte  mil  reais)  para

aquisição  de  material  de  consumo  e  materiais  permanentes,  remuneração  de

funcionários, pagamento de encargos sociais e trabalhistas e benefícios.  O Plano de

Ação foi  aprovado por todos os presentes. As representantes informaram ainda que o

recurso  destinado  para  aquisição  de  alimentos,  será  utilizado  da  seguinte  forma:

aquisição de cestas básicas para atender a demanda dos usuários da entidade APAE

diante de informação repassada pela mesma, relatando necessidade do atendimento de

19  (dezenove)  cestas  e  aquisição  de  alimentos  para  atender  a  demanda  da  Cidade

Ozanan  de  Pará  de  Minas.  Esclareceram  ainda,  que  os  itens  serão  adquiridos  pelo

Município e repassados as entidades apontadas. A Casa Lar da APAE não figurou na lista

de beneficiados por pertencer  a rede socioassistencial  do Estado de Minas Gerais.  A

conselheira  Denise  Alencar  apresentou  o Diagnóstico  do  Trabalho  Infantil  para

conhecimento e aprovação. Ela informou que as informações lavradas em ata, servirão

para cumprimento de obrigações contraídas no TAC 52/2018, firmado entre o Município e

o Ministério  Público do Trabalho.  Aprovado por  todos  os  presentes.  Na oportunidade,

Denise informou que a SMADS encaminhou para a CEF a reprogramação dos recursos/

propostas em análise (3 cursos: corte e costura, musicalização e informática e cidadania

que  trabalhará  também  um  pouco  de  alfabetização),  além  de  pretender  auxiliar  na



formalização/legalização  da  Unidade  Produtiva  de  Alimentos  e  implementar  a  Gestão

Condominial no Residencial Cecília Meireles. 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.


