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Ata de nº 233. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de 

Morrinhos – Goiás, realizada ao dia vinte e dois do mês de janeiro de dois mil e dezenove, as 

14horas, na Sala do Conselho no Centro Administrativo, situado a Rua Dom Pedro II nº 679 – 

Setor Central. O Conselho reúne com objetivo de analisar solicitações, correspondências e deliberações. 

O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos presentes e a Secretaria Executiva do Conselho 

apresentou os Relatórios Financeiros dos meses de novembro e dezembro de 2018, referentes a recursos 

próprios e federais; O Conselho resolve deliberar a aprovação do Relatório Financeiro da Prestação de 

Contas dos meses de Novembro e Dezembro de 2018 do Fundo Municipal de Assistência Social, 

referente aos recursos Próprios e Federais e constatou que as despesas executadas estão de acordo com os 

gastos previstos para os projetos e programas assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento Social do 

município de Morrinhos – Goiás. Foram apresentados também os relatórios dos meses de setembro, 

outubro, novembro e dezembro de 2018, estes, referentes a recursos próprios e Estaduais; O Conselho 

resolve deliberar a aprovação dos Relatórios Financeiros referente as Prestações de Contas dos meses de 

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2018 do Fundo Municipal de Assistência Social, referente 

aos Recursos Estaduais Repassados Fundo a Fundo, e constatou-se que até o momento não foram 

executadas nenhuma despesa e que estão de acordo com o previsto para os projetos e programas 

assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Morrinhos – Goiás. A Secretaria 

de Desenvolvimento Social apresentou ofício solicitando a reprogramação do saldo financeiro não 

executado no exercício anterior de 2018 para 2019; O Conselho resolve deliberar a aprovação da 

Reprogramação do Saldo Financeiro não executado no exercício anterior de 2018, conforme nível de 

proteção social para o Ano de 2019, conforme art. 11 da Portaria nº 625 de 10 de Agosto de 2010. O 

saldo de recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS aos Fundos 

de Assistência Social Municipais, Estaduais e do Distrito Federal, existente em 31 de dezembro de cada 

ano, poderá ser reprogramado, dentro de cada nível de proteção social, básica ou especial, para todo o 

exercício seguinte, desde que o órgão gestor tenha assegurado à população, durante o exercício em 

questão, os serviços socioassistenciais cofinanciados, correspondentes a cada Piso de Proteção, sem 

descontinuidade. São componentes dos Blocos de Financiamento de Proteção Social Básica, Proteção 

Social Especial de Média Complexidade os serviços instituídos pela tipificação. Conforme apresentação 

dos saldos de 2018, reprogramação para o ano de 2019. Foi apresentado o 4° termo aditivo do contrato de 

locação de imóvel para funcionamento da Sede da Central de Cadastramento Único – Programa Bolsa 

Família, período de: 01/01/2019-31/12/2019; O Conselho resolve Deliberar a aprovação do 4º Termo 

Aditivo tendo como objetivo a prorrogação do prazo para locação do imóvel residencial situado na Praça 
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Rui Barbosa, esquina com a Rua Minas  Gerais nº 229, Centro, nesta cidade, para funcionamento da sede 

da Central de Cadastramento Único do Programa Bolsa Família. A Secretaria de Desenvolvimento Social 

apresentou também os Contratos de Fornecimento n°005/2019 e nº013/2019 do Auto Posto Lambari Ltda, 

de Álcool, Gasolina e Diesel a fiins de Atender a Secretaria de Desenvolvimento Social; O Conselho 

resolve deliberar a aprovação de Contratos de Fornecimento de Combustíveis a serem desatinados a 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Programas Sociais, por um período de 12 meses. O Coordenador 

Vanderlei Rodrigues do Programa Bolsa Família apresentou o Plano de Ação do Programa Bolsa Família 

para o ano de 2019; O Conselho resolve deliberar aprovação do Plano de Ação/2019, referente aos 

Recursos do IGD – Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família / Cadastro Único – IGD 

PBF. Vanderlei também trouxe ao Conselho dois ofícios, o primeiro solicitava aquisição de 12 cadeiras 

secretárias fixas, o segundo ofício solicitava a aquisição um computador completo e uma impressora; O 

Conselho resolve deliberar aprovação com recursos do IGD Bolsa Família, para aquisição de 12 (doze) 

Cadeiras Secretárias Fixas 4 pés (chapa 18, espuma injetável e courino) no valor total de R$ 1.680,00 

(hum mil, seiscentos e oitenta reais), para serem utilizadas no Programa Bolsa Família / Cadastro Único; 

O Conselho resolve deliberar a aprovação com recursos do IGD Bolsa Família, para aquisição de 01 (um) 

computador completo e 01 (uma) impressora no valor total de R$ 2.947,90 (dois mil, novecentos e 

quarenta e sete reais e noventa centavos), para serem disponibilizados na Secretaria Municipal de 

Educação na realização do acompanhamento das condicionalidades da educação. A Secretaria Executiva 

apresentou ao Conselho a CI 015/2019 da Secretaria de Desenvolvimento Social, solicitando pagamento 

de prestação de serviços do SENAI na realização do Curso de Corte e Costura industrial no valor de R$ 

4.900,00 com recursos de IGD SUAS; O Conselho resolve deliberar a aprovação com recursos do IGD- 

SUAS, para prestação de serviços do SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, na oferta 

do Curso de Qualificação, Empreendedorismo e Acesso ao Mundo do Trabalho, sendo duas turmas de 20 

(vinte) alunos cada, referente ao Curso de Qualificação Profissional – Costureiro Industrial do Vestuário, 

no valor total de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), incluindo os materiais de insumos que estão 

sob a responsabilidade do SENAI. CI 016/2019 da Secretaria de Desenvolvimento Social solicitando 

pagamento de prestação de serviços para conserto do veículo Gol que atende o CRAS, no valor de R$ 

2.799,73 com recursos do IGD SUAS; O Conselho resolve deliberar a aprovação com recursos do IGD-

SUAS, para conserto do veículo automotivo VW/GOL, cor branca, flex, placa NLP 1962, código da SDS: 

AT-39, que atende as famílias referenciadas ao CRAS, os recursos serão para a aquisição de peças e 

serviços mecânicos. O valor total do conserto é de R$ 2.799,73 (dois mil, setecentos e noventa e nove 

reais e setenta e três centavos). CI 017/2019 da Secretaria de Desenvolvimento Social solicitando 
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pagamento de aquisição de materiais permanentes para atender SDS e CREAS, no valor de R$6.399,99 

com recursos do IGD SUAS; O Conselho resolve deliberar a aprovação com recursos do IGD-SUAS, 

para aquisição de materiais permanentes em caráter de urgência, uma vez que alguns itens foram 

frustrados na licitação anterior, destinados para atender as necessidades dos Programas Sociais e da 

Secretaria de Desenvolvimento Social. O valor total dos equipamentos é de R$ 6.399,99 (seis mil, 

trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). CI 018/2019 da Secretaria de 

Desenvolvimento Social solicitando pagamento de aquisição de materiais permanentes para atender o 

CRAS, no valor de R$3.421,00 com recursos do IGD Bolsa Família; O Conselho resolve deliberar a 

aprovação com recursos do IGD-Bolsa Família, para aquisição de materiais permanentes em caráter de 

urgência, uma vez que alguns itens foram frustrados na licitação anterior, destinados para atender as 

necessidades do CRAS-Centro de Referência de Assistência Social. O valor total dos equipamentos é de 

R$ 3.421,00 (três mil, quatrocentos e vinte e um reais). Foi apresentado ao Conselho um ofício 

solicitando materiais para serem utilizados na sala de reuniões do Conselho; O Conselho resolve deliberar 

a aprovação para aquisição de materiais de copa e cozinha para serem utilizados na Sala do Conselho 

Municipal de Assistência Social. A Secretaria Executiva do Conselho expos aos Conselheiros a lista de 

materiais permanentes que foram adquiridos no ano de 2018 para a Secretaria de Desenvolvimento Social 

e Programas Sociais. Foi informado ao Conselho que o recurso do prêmio progredir foi depositado nas 

duas novas contas, eu Cristiane Teixeira Lima, dato e assino a presente ata que será assinada pelos 

integrantes do Conselho presentes na reunião e demais participantes: Jamil Aparecido Vieira da Silva, 

Joelma dos Santos Araújo, Lucivania Marina Silva Nascimento, Marileis Faleiro da Silva, Maira Toledo 

Bernardino, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa, Terezinha Rosária Chaves do Amaral, Vanderlei 

Rodrigues Gomes Junior e que a frequência estará em anexo a ata. Morrinhos, 22 de janeiro de 2019. 

 


