
Ata de nº 245, de 10 de setembro de 2020. Página 1 
 

Ata de nº 245. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Morrinhos – 

Goiás, realizada aos dez dias de setembro de dois mil e vinte, as 09hs, realizada online por vídeo chamada no 

aplicativo Meet. 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 

falando sobre os relatórios financeiros referente aos meses de abril, maio e junho de 2020. O conselho resolve 

Deliberar a aprovação do Relatório Financeiro da Prestação de Contas do mês de Abril de 2020, Deliberar a 

aprovação do Relatório Financeiro da Prestação de Contas do mês de Maio de 2020, Deliberar a aprovação do 

Relatório Financeiro da Prestação de Contas do mês de Junho 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. A Secretária Executiva do conselho apresentou o Plano de Contingência das ILPIS. 

O conselho resolve Deliberar a aprovação do PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA INFECÇÃO DO NOVO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) NAS ILPI (INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS) DO 

MUNICÍPIO DE MORRINHOS – GOIÁS. O Plano de Contingencia para infecção do novo Coronavírus (COVID-

19) nos Serviços de Acolhimento Institucional ofertados pelas ILPI’S no Município de Morrinhos/GO objetiva, de 

forma clara e acessível, orientar os profissionais atuantes nas unidades de acolhimento de longa permanência quanto 

à adoção de medidas preventivas diante da suspeita ou identificação do contágio pelo COVID-19, observando-se a 

parametrização epidemiológica informada pelo Ministério da Saúde, bem como as orientações das autoridades 

sanitárias do Estado de Goiás. Desta forma, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Municipal de Assistência 

Social, o Ministério Público, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Saúde adotam as medidas 

cabíveis para mitigar os efeitos do vírus em nossas instituições, controlando a entrada e disseminação do vírus nas 

unidades de acolhimento institucional voltadas para proteção de pessoas idosas. Foi apresentado também a aquisição 

de uma Webcan para a Secretaria Executiva do Conselho com recursos do programa Bolsa Família. O conselho 

resolve Deliberar a aprovação para Aquisição de WEB CAM SUPER CLEAR, com recursos do IGD – Bolsa Família 

para ser utilizada na Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. A Secretaria 

executiva do Conselho apresentou o Termo de Fomento com a Associação de Equoterapia de Morrinhos, valor R$ 

36.000,00, período de 01/09/2020 a 31/08/2021; e Termo de Fomento com a Missão Cristã das Nações, valor R$ 

12.653,16, período de 01/09/2020 a 31/08/2021. O conselho resolve Deliberar a aprovação dos Termos de Fomentos 

para repasse de recursos financeiros do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social, para execução de ações 

sócio assistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social, com aplicação nas políticas 

públicas de atendimento as crianças e adolescentes e pessoas com deficiência. Também foi apresentado o Termo de 

Fomento Centro Espírita Luz e Caridade, R$ 45.000,00; e Termo de Fomento Associação Morrinhense de Proteção, 

Acolhimento e Reintegração Social – AMPARES Valor R$ 25.200,00. (2ª parcela dos Recursos Federais FMAS, 

para execução de ações sociassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social devido à 

situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-
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19). O conselho resolve Deliberar a aprovação dos Termos de Fomentos para repasse de recursos as ILPIS – 

Instituições de Longa Permanência do município de Morrinhos, com Recursos Federais referente a 2ª parcela, para 

execução de ações sociassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social devido à situação 

de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do novo coronavírus, COVID-19, nos 

termos da Portaria MC nº 369/GM/MC, de 29 de abril de 2020. 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, Maíra 

Toledo Bernardino, Marileis Faleiro da Silva, e Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa e que a frequência estará em anexo 

a ata. Morrinhos, 10 de setembro de 2020.  


