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Ata de nº 243. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Morrinhos – 

Goiás, realizada aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, as 14hs, realizada online por vídeo 

chamada no aplicativo Zoom. O Conselho reúne com objetivo de analisar solicitações, correspondências e 

deliberações. O Presidente do Conselho Jamil Aparecido Vieira da Silva, agradeceu a todos aos participantes e deu 

início a pauta do dia falando sobre o Termo de Aceite – Emergência COVID 19 e Recursos Federais para a execução 

de ações socioassistenciais e estruturação da rede devido à situação de Emergência COVID – 19 com o valor a receber 

R$ 290.925,00 e valor já recebido R$ 164.626,81. O conselho resolve Deliberar a aprovação do TERMO DE ACEITE 

- Recursos Federais para a execução de ações sociassistenciais e estruturação da rede devido à situação de Emergência 

COVID-19 – Valor do Termo de Aceite é de R$ 290.925,00 (duzentos e noventa mil, novecentos e vinte e cinco 

reais), a serem repassados em duas vezes. Foi também apresentado o Plano de Ação Emergencial/2020 com valor 

referente a R$ 164.626,81. O conselho resolve Deliberar a aprovação do PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DE 

RECURSOS referente a Portaria MC nº 369/2020 – Créditos Emergenciais para ações a serem executadas no período 

de pandemia pelo COVID-19. O valor repassado é de R$ 164.626,81 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte 

e seis reais e oitenta e um centavos). A Secretária Executiva do Conselho informou sobre o Incremento Temporário 

para Proteção Básica e para Proteção Especial, Portaria nº378 de 07 de maio de 2020. O conselho resolve Deliberar 

a aprovação do PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS referente a Portaria MC nº 378/2020 – 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 coronavirus, COVID-19. 

Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19: R$ 71.550,00 

(setenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais); Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Especial para 

Ações de Combate ao COVID-19: R$ 36.348,60 (trinta e seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta 

centavos). Foi apresentado solicitação de Projeto de Lei e Subvenção Social para a Entidade CENTRO ESPÍRITA 

LUZ E CARIDADE, através da CI 644/2020. O conselho resolve Deliberar a aprovação de Projeto de Lei e 

posteriormente Subvenção Social através de Termo de Fomento para a entidade CENTRO ESPÍRITA LUZ E 

CARIDADE, CNPJ nº 01.175.132/0001-17, entidade executória do Projeto Lar Espírita José Passos (IPLI – 

Instituição de Longa Permanência para Idosos), que faz parte da Rede Sócioassistencial do município de Morrinhos. 

O valor total é de R$ 51.970,15 divididos em 12 parcelas iguais mensais de R$ 4.330,84, referente ao período de 

junho de 2020 a maio de 2021. A Secretaria Executiva do Conselho apresentou a Solicitação de Aquisição de 

Aparelhos Celulares para o Criança Feliz, CREAS e CRAS com o valor total referente a R$ 2.997,00. O conselho 

resolve Deliberar a aprovação de Aparelhos Celulares a serem utilizados para atendimento remoto das famílias dos 

Programas, Projetos e Serviços Socioassistenciais, diante das medidas tomadas para o combate a pandemia – 

COVID-19 (Contratação Emergencial). Também foi Solicitado a Aquisição de Gêneros Alimentícios para serem 

utilizados na Confecção de Kits para as famílias atendidas pelo Criança Feliz com valor referente a R$ 1.729,20. O 

conselho resolve Deliberar a aprovação de Gêneros Alimentícios a serem utilizados na confecção de Kits para as 
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famílias atendidas pelo Programa Criança Feliz, na tentativa de minimizar ao máximo os efeitos do isolamento social 

através das medidas tomadas para o combate a pandemia – COVID-19 (Contratação Emergencial). Foi Solicitado a 

Aquisição de material de expediente para serem utilizados na confecção de Kits para as famílias atendidas pelo 

Criança Feliz com valor referente a R$ 3.931,33.  O conselho resolve Deliberar a aprovação de Materiais de 

Expediente a serem utilizados na confecção de Kits para as famílias atendidas pelo Programa Criança Feliz, na 

tentativa de minimizar ao máximo os efeitos do isolamento social através das medidas tomadas para o combate a 

pandemia – COVID-19 (Contratação Emergencial). A Secretária Executiva do conselho apresentou a aquisição de 

Material de Proteção e Segurança para o CRAS com valor referente a R$ 234,00 e para o Criança Feliz com valor 

referente a R$ 125,00. O conselho resolve Deliberar a aprovação de Aquisição de EPI – Equipamentos de Proteção 

Individual, material de proteção e segurança a serem utilizados pelos profissionais da Rede Socioassistenciais, diante 

das medidas tomadas para o combate a pandemia – COVID-19 (Contratação Emergencial). Foi solicitado a Aquisição 

de armários planejados e serviço de instalação e montagem dos armários planejados para o Projeto Construindo 

Sonhos, Transformando o Amanhã desenvolvido no CASMAM, com valor referente a R$ 11.070,00, recursos do 

FMDCA – Programa Amigo de Valor. O conselho resolve - Deliberar a aprovação de Aquisição de Móveis e Serviço 

de Instalação e Montagem de Mobiliários, destinados ao Projeto Construindo Sonhos, Transformando o Amanhã, 

desenvolvido no CASMAM, beneficiado com recursos do Programa Amigo de Valor, através do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e transferidos ao Fundo Municipal de Assistência Social pela Lei Municipal 

nº 3.526 do Termo de Fomento nº 10, de 16 de março de 2020. Foi apresentado pela comissão os relatórios financeiros 

referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2020. O conselho resolve Deliberar a aprovação dos Relatórios 

Financeiros das Prestações de Contas dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2020 do Fundo Municipal de 

Assistência Social, referente aos recursos Próprios, Estaduais e Federais e constatou que as despesas executadas estão 

de acordo com os gastos previstos para os projetos, programas e serviços assistenciais da Secretaria de 

Desenvolvimento Social do município de Morrinhos – Goiás. Finalizando a pauta da reunião, Eu Cristiane Teixeira 

Lima, dato e assino a presente ata que será assinada pelo Presidente Jamil Aparecido Vieira Silva e que os integrantes 

do Conselho que participaram da reunião online e demais participantes estarão listados na frequência: Anacele Gomes 

Almeida, Andiara Jungman Godoy, Joelma dos Santos Araújo, Luciana Pereira Rodrigues de Moraes Vieira, 

Lucivania Mariana Silva Nascimento, Maíra Toledo Bernardino, Marileis Faleiro da Silva, Nathana P. da S. Carneiro 

e Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa e que a frequência estará em anexo a ata. Morrinhos, 26 de maio de 2020.  


