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Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte um reuniu-se o conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS), através da plenária virtual em virtude da 

pandemia do COVID 19, utilizando a plataforma digital do google meet, para a 

realização da plenária extraordinária. A secretária do CMAS Fernanda deseja boas-

vindas, Fabio, secretário de Desenvolvimento Social e Vice-presidente do conselho da 

boas-vindas e inicia a plenária.   Pauta 1: Reprogramação orçamentária: Fábio, 

secretário de Desenvolvimento Social e Vice-presidente do conselho, explica que o 

motivo desta plenária extraordinária é para que a reprogramação orçamentária seja feita 

e alguns serviços possam continuar as suas atividades, assim como manter as 

contratações e qualificações dos serviços. Como também realizar investimentos nos 

equipamentos, pois não tem por que haver recurso parado havendo recurso disponível.  

Charles, explica a reprogramação financeira: a ideia é três aspectos chaves estão na 

discussão, de novo o governo federal repassou recursos de meses atrasados e então 

temos saldo, que não está programado dentro do LOAS. Valéria (contadora da secretária 

de desenvolvimento social), faz a apresentação a todos os conselheiros da 

reprogramação e Charles realiza as explicações. Recurso 2191 – proteção básica (Centro 

de Referência em Assistência Social) R$206.768,02; recurso 2191 – especial 

R$74.331,10 recurso 2245 alta complexidade R$ 112.403,27; portarias criadas para o 

combate ao COVID 19 Portaria 369 - RECURSO 2470 R$59.946,67 destinado para 

EPIS; R$ 250.275,61 destinados para alimentação, recurso 2572 R$ 396.442,94; 

PORTARIA 378 RECURSO 2473 R$ 344.525,91 para a proteção básica; IGD bolsa 

família R$374.134,52. De um recurso 2246 – média complexidade R$22.557,42 recurso 

2302 – alta complexidade acolhimento para adultos e famílias R$51.290,58 – recurso 

2318 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos R$41.472,89 recurso IGD 

SUAS R$19.312,66. Os quatro serviços implantados em julho em 2020, iremos 

prorrogar por mais um período, com projeção de mais dois meses e o que já foi 

aprovado pelo conselho como a contratação dos 17 profissionais será prorrogado por 

mais 3 meses. Foram reprogramados para o CRAS e CREAS recursos de materiais 

permanentes. Como são recurso que entraram na reta final do ano de 2020 e que não 

tiveram tempo hábil para gastar, para poder ser gasto em 2021 precisa reprogramar 

esses recursos. Fernanda, secretária do conselho e integrante da comissão de finanças 

realiza a leitura do parecer da comissão que votou favorável. Como observação no 

parecer está que se houver alterações nos valores, visto que o exercício 2020 ainda não 

foi encerrado, esta nova alteração será apresentada na plenária de fevereiro. Fernanda 

realiza a votação entre conselheiros, e ele foi aprovado por unanimidade. Nada mais 

havendo a declarar, eu Fernanda Glienke encerro está ata.  


