
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
CASA DOS CONSELHOS

ATA Nº 01/2021 – Reunião Ordinária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de

Balneário Camboriú/SC. Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, reuniram-se

ordinariamente, às quatorze horas, os seguintes conselheiros: Patrícia Costa Oliveira (Titular/SDIS);

Lais Gianezini (Suplente/SDIS);Sandra Gleize Hoffmann Silva(Titular/Sec.Educação); Rosinalva

Aparecida Pereira (Titular/F.Cultural);Márcia Aparecida Coelho(Titular/Prot.Social Básica CRAS);

Douglas Schwolk Fontan Ayres de Aguirre (Titular/Sec.Articulação); Juliana Rey Bronzatti (Titular/CRAS

Const.Cidadania); Patricia Vieira (Titular/CRAS ESPAÇO CIDADÃO); Victor Moreira de Moraes

Lopes(Titular/Sec.Saúde); Gévelyn Cássia Almeida Quadros (Titular/CRAS Nação Cidadã); Wilson

Reginatto Junior (Titular/Amor pra Down); Kelli Flávia Spricigo Fernandes de Andrade (Suplente/Casa

das Anas); Valdeci Matias (Suplente/AFADEFI); Emanuelle Moraes O. Carnevalli (Titular/OAB):

Presidentes Douglas inicia a reunião com a seguinte pauta: 1-Leitura dos documentos expedidos e

recebidos; A) Presidente Douglas faz a leitura do Ofício N° 61\2020\ET, recebido pela Casa das Anas,

solicitando a troca do CNPJ no certificado de inscrição junto ao conselho, pois, fizeram uma alteração

da instituição; 2-Reprogramação de saldo de recursos 2020; A)A conselheira Patrícia Oliveira,

apresenta a reprogramação dos recursos vindo do Governo Federal no ano 2020, explica que os

recursos só podem ser usados dentro dos programas específicos, informa que o valor a ser

programado para este ano é o bloco do IGD- Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de

Assistência Social, programa do Bolsa Família e cadastro único o valor que a gestão tem para

programar este ano é de R$48.754,19 (QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO

REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).B) Informa que a gestão trás, como proposta R$ 30.000,00 (TRINTA

MIL REAIS), em manutenção do serviços e desenvolvimento de atividades para a gestão do

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO; C) O valor de R$9.292,00 (NOVE MIL, DUZENTOS E

NOVENTA E DOIS REAIS), para se houver necessidade de palestras,inscrições e eventos, reunião

técnica e formação, organização e mobilização dos usuários e cadastro único para a conferência

municipal de assistência, informa que é obrigatório destinar 3% deste valor do IGD- Índice de Gestão

Descentralizada para esta ação; D) O valor de R$8.000,00(OITO MIL REAIS), para a contratação de

empresas de produção de materiais gráficos, divulgação e impressões; E) Informa que dentro do

bloco do IGD- Índice de Gestão Descentralizada do bolsa, a gestão do SUAS- SISTEMA ÚNICO DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, traz isso como proposta e informa que é o recurso mais certo que entra

mensalmente, informa que teve uma elevação no valor que ano passado, onde era recebido o valor

de R $3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), mês e este ano subiu para R $5.000,00(CINCO MIL REAIS) mês.

Patrícia informa que é muito positivo, pois, mostra que estão atualizando o CADUNICO- Cadastro

único e que teve uma busca maior e as taxas aumentaram é o recurso que mais se usa; F)Recurso do

IGD do suas é o recurso que define o uso de gestão do SUAS- SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL, informa que ano passado não veio nada do governo federal, nesse bloco e o que tem em

caixa é o que sobrou do ano de 2019, onde seria utilizado 3% para o Conselho Municipal de

Assistência social, propondo a ser utilizado na conferência, explica que como é o único recurso do

governo federal que pode ser utilizado é o que tem no momento e a proposta é destinar ele todo,

mas caso a conferência precise de materiais ou contratação de empresas, poderá ser utilizado o valor

do bloco apresentado, não só para a mobilização do conselho, mas para a organização de usuários,

mobilidade da proteção básica especial, informa que tem que deixar mais móvel o orçamento na hora
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da programação; G) Patrícia explica o bloco da progressão social básica no valor de R$ 285.000,00

(DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL), que é pra se utilizado nos CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL e CENTRO DE CONVIVÊNCIA, informa que centro de convivência está parado por

conta da pandemia, mas acredita que no próximo semestre irá voltar funcionar, pois, está sendo

estudado para isso. Patrícia informa que a gestão já vem pensando a muito tempo que o CRAS-

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL das Nações, tem uma área de abrangência muito

grande e há necessidade de se criar um CRAS, em uma área da região central que possa atender e

dividir os bairros da região norte. Existe a proposta de se criar mais um CRAS, como já existe recurso

em caixa a gestão propõe, que de primeiro momento, seja, um imovel alugado na região central para

desafogar o CRAS das Nações e para isso foi programado o valor de R$144.000,00 (CENTO E

QUARENTA E QUATRO MIL), para ser destinado a este imovel; H) Manutenção das atividades e outras

despesas básicas, como, material de expediente e custeio no valor de R$ 121.850,32 (CENTO E VINTE

E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). Para materiais gráficos de

divulgação e impressões no valor de R$20.000,00(VINTE MIL REAIS), Patrícia informa que não está

informando material de investimento que no caso seria material permanente, porque tem o recurso

do estado que irá ser apresentado, informa que todo o recurso de programação está sendo destinado

para custeio 3.3; I) Profissionais para os CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

Patrícia informa que por conta do COVID-19 fizeram contratação de ACT´S e diz que a idéia é

remanejar a equipe para suprir a demanda, pois, pela portaria do tribunal de contas da união a gestão

não pode fazer novas contratações, mas manter os que já se tem, informa que já está tudo previsto e

os CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, não irá ficar sem equipe e que

conseguiram uma emenda parlamentar, que não irão receber via fundo de assistência social, virá via

prefeitura que foi destinado para a Secretaria de Inclusão Social uma verba no valor de R$250.000,00(

DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para investimento neste novo projeto e que o CRAS vai

complementar este trabalho; I) O bloco da Proteção Social Especial no valor de R$207.555,25

(DUZENTOS E SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), para

média e alta complexidade, informa que a demanda de acolhimento por conta da pandemia

aumentaram muito estão propondo destinar R$ 187.555,25 (CENTO E OITENTA E SETE MIL,

QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS),para manutenção de

atividade e outras despesas de serviços inerentes para os projetos programas e serviços de proteção

social básica, R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), para material permanente conforme a necessidade do

LAR ou da CASA DE PASSAGEM e para equipamento. Patrícia informa que foi feita uma compra grande

ano passado e que ainda estão recebendo os novos materiais principalmente para equipar o LAR DOS

ADOLESCENTES, após a reforma e a previsão de entrega da obra é para o mês de março; J) Recurso do

ACESSUAS TRABALHO, que veio no ano de 2019 foi o termo de aceite do plano de trabalho de 2019,

que entrou em 2020 e agora tem programar de novo. Em 2020 o programa ficou parado, que é o

programa de cursos, mas por conta da pandemia não pode ser realizado. O programa Criança Feliz

que ainda tem em conta R$5.209,87 (CINCO MIL, DUZENTOS E NOVE E NOVENTA REAIS E SETE

CENTAVOS), que será destinado para materiais gráficos, divulgações e impressões a ser entregue às

famílias; K) Patrícia informa que tem um programa bem legal, que foi mobilização nesta gestão que é

o Programa BBC na Escola, que em todas as gestões passadas não eram feitas as visitas e o ano
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passado a equipe da gestão, realizou essas visitas e tiveram um saldo de R$2.243,07 ( DOIS MIL,

DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS), explica que antes não se recebia nada e ano

passado a gestão passou a receber o recurso por essas visitas; L) Recursos extraordinários por conta

do COVID-19, foram três principais recursos que já foram programados o uso deles em 2020, informa

que em 1 de fevereiro de 2021, saiu a aprovação de que a gestão, irá receber o recurso para 2021;

Patrícia informa que esses recursos vêm destinado a usos específicos como: R$ 107.904,47 (CENTO E

SETE MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), para compras de epis; R$

31,92 (TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), para alimentos, Patrícia informa que este

valor será devolvido, pois, não vale o empenho de fazer uma nota fiscal para tão pouco valor; E o

valor de R$ 248.880,74 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E

SETENTA E QUATRO CENTAVOS), para acolhimentos emergenciais, principalmente para custeio de

atividades e atendimentos a pessoas de situação de rua, Patrícia informa que este valor em caixa é

sobra do que veio no ano do 2020 para ser usado este ano; M) Casa das Anas tem o valor de

1.508,18 (UM MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS), para ser utilizado em aquisição

de materiais permanentes, Patricia acha importante avisar a Casa das Anas que existia a portaria

2601/2018, que delimita uma lista de materiais permanentes que poderiam ser utilizados e no final

de 2020 essa lista de materiais caiu agora é conforme a necessidade, informa que não é um valor

muito alto mais conforme a necessidade a Casa das Anas tem este valor para ser utilizado; N) Casa da

Mulher tem o valor de R$ 8.359,60 (OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA

CENTAVOS), ainda para ser utilizado no centro de convivência. Explica que foi uma emenda da

deputada Carla, no valor de R$130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS); Patrícia informa que o valor

do Lar dos Idoso que é de R$ 227,46 (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS

CENTAVOS), e que será devolvido; O) Recursos Estaduais, Patrícia informa que entrou recursos no

final do ano de 2020 para benefícios eventuais e de alta complexidade, informa que já foi programado

para uso e pontuado na reunião do conselho e que só está apresentando como será utilizado; Para

benefícios eventuais o valor de R$74.281,85 (SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM

REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), que será utilizado para a contratação de empresa

operacionalizador de cartão de benefícios, para não ter mais compras de cestas básicas e realmente

operacionalizar o benefício eventual de vulnerabilidade temporária pelo cartão social, além do

recurso ordinário que entra todo ano que é um recurso de 2021; P) Bloco de Proteção Social Básica

tem o valor de R$ 3.532,84 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO

CENTAVOS), para custeio como: pagamentos de diárias, inscrições, passagens aéreas para

participação de eventos, formações e reuniões técnicas; Q) Recurso de investimentos no valor de R$

74.389,87 (SETENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE

CENTAVOS), para aquisição de materiais permanentes, Patrícia informa que está organizando com as

coordenações de básicas, as necessidades para poder utilizar este recurso; Patrícia pergunta aos

conselheiros se lembram do recurso que veio em 2019, que não poderia ser reprogramado e tinham

que devolver, mas como veio a pandemia e houve uma mobilização do COEGEMAS- Colegiado

Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, para que os municípios que tinham recursos

para devolver para o estado não devolvessem esse recurso, voltassem em uso e no final do ano de

2020, saiu oficialmente que poderia ser utilizado e voltou para uso; R) Bloco de média complexidade,
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custeio no valor de R$90.290,36 (NOVENTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E SEIS

CENTAVOS), para manutenção das atividades e outras despesas de serviços inerentes para os

projetos, programas de média complexidade. E investimentos no valor de R$ 104.603,85 (CENTO E

QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), para aquisição de materiais

permanentes; S) Bloco de Proteção de Alta Complexidade, Custeio no valor de R$ 75.631,10 (SETENTA

E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS), para para manutenção das

atividades e outras despesas de serviços inerentes para os projetos, programas de alta complexidade,

Investimentos no valor de R$ 34.439,97 (TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE

REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), para aquisição de materiais permanentes. Patrícia informa que

tinha algumas questões, que até tinha no plano definido pelo conselho de uso que eram, compras de

beliches e materiais para o lar, informa que vai chegar e que o Lar está ficando bem equipado. T)

Recursos ordinários, são recursos do município que são alocados no fundo, informa que tem

disponível para reprogramação o valor de R$45.052, 29 (QUARENTA E CINCO MIL, CINQUENTA E DOIS

REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), Patrícia informa que estão prevendo a aquisição de mobiliários da

gestão do SUAS, pois, a contabilidade está sem imobiliário. Informa que está tudo aberto e precisam

adquirir esses imobiliário, então está sendo destinado o valor de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), para a

compra desses armários; U) Devolução do FMDCA- FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE; Patrícia explica que a Construção de Abrigo Institucional no valor de R$35.000,00

(TRINTA E CINCO MIL REAIS), em 2020 foi feito um aditivo para continuidade da construção do abrigo

municipal de criança, esse aditivo foi retirado recursos do FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, onde

foi alocado no fundo da assistência para poder viabilizar este uso, pois, houve um problema entre a

empresa e a prefeitura na época e o recurso não teve devolutiva pela empresa, informa que mesmo

que a empresa não fez a devolutiva do dinheiro o FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, tem que devolver,

como tem esse recurso livre a gestão previu devolver; V) Presidente Douglas pergunta se algum

conselheiros teriam alguma dúvida referente aos blocos apresentados; Wilson Junior pergunta sobre

a construção da Casa da Criança, Patrícia responde que teve mais um aditivo de construção da

prefeitura no valor de R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) e que agora em fevereiro irão retomar as

atividades, informa que o diretor do Lar do Adolenscente, Fagundes irá ficar com o engenheiro a

frente da obra. Patrícia informa que mesmo que a obra termine na edificação, ainda irão precisar de

mais um projeto para finalizar como, o muro e calçada do mesmo, mas informa que a obra está bem

adiantada, mas que ainda não está concluído; Presidente Douglas informa que este é um recurso

ordinário da prefeitura e que não sai do fundo, explica que o conselho delibera somente em relação

ao Fundo Municipal de Assistência Social; Patrícia informa que como é um TAC - Termo de

Ajustamento de Conduta, normalmente é do fundo da secretaria que foi usado, da prefeitura fundo

geral; W) Sarah fala que o CREAS está em processo de discussão para propor/sugerir, sobre a

atualização de orçamento para média complexidade; Patrícia responde que foi feita uma reunião com

os coordenadores, para apresentar a reprogramação de uso e estiveram conversando com as equipes

técnicas e o próprio CREAS, junto de forma participativa com toda a equipe planejando o uso deste

recurso, em termos de materiais permanentes e de custeio também; Presidente Douglas pergunta se

mais algum conselheiros tem alguma dúvida ou pergunta sobre a reprogramação dos recursos de

2020, sem respostas dos mesmo Douglas coloca em deliberação e por unanimidade todos aprovam a
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reprogramação de saldo de recursos 2020; 3- Fórum de eleição da organização da sociedade civil; A)

Presidente Douglas informa que está acabando a gestão desta diretoria, este ano precisa ser feita a

alteração, onde quer formar a comissão eleitoral para a elaboração do edital de fórum da Sociedade

Civil; E pergunta aos conselheiros quem quer fazer parte da comissão eleitoral, o conselheiro Wilson

Reginatto Junior, Juliana Rey Bronzatti, Marcia Aparecida Coelho, Patricia de Oliveira; 4- Assuntos

Gerais; A)Presidente Douglas solicita o chamamentos das comissões, de orçamento para

apresentação das contas do ano de 2020, feito pelos técnicos para que possa ser analisado e

aprovado na próxima reunião antes da eleição; Presidente Douglas informa que para melhor

esclarecimento sobre a prestação de contas do ano de 2020, solicita que o contador da prefeitura

participe da próxima reunião ordinária que acontecerá dia 08 de Março de 2021 às 14:00. Informa

que geralmente é feita a reunião com a comissão para sanar as dúvidas; B) Presidente solicita que a

comissão de normas se reúna, pois, houve um pedido de inscrição junto ao Conselho da entidade

Comunidade Terapêutica ÁRVORE DA VIDA, Douglas informa que eles enviaram Relatório de Atividade

Anual, Plano de Ação e Requerimento de Inscrição,mas o Regimento Interno do Conselho exige outros

documentos, além desses que foram enviados, para que possa ser feito o Registro de Inscrição junto

ao Conselho; C) Patricia solicita que a comissão de normas estude a proposta de alteração da Lei de

Benefícios Eventuais de Vulnerabilidade temporária, pois, não foi feita uma resolução para a Câmara

de Vereadores e acabou se perdendo, informa que foi deliberado em reunião mas não foi feita a

resolução, acha mais prudente chamar a comissão e ver se realmente o Conselho quer essas

modificações na Lei, se for favorável sugere fazer uma resolução e enviar para a Câmara de

Vereadores para sugestão de alteração de Lei referente ao Cartão Social; D) Patrícia pede para

atualizar a Comissão de Normas, pois, está somente o Presidente do Conselho Douglas Aguirre e a

Conselheira Emanuelle Moraes O. Carnevalli; Patricia Costa Oliveira solicita a entrada dela na

Comissão de Normas, para que possa chamar a reunião para poder pontuar a questão da legislação e

das novas entidades; Sem mais ser tratado, é dada por encerrada a reunião e eu, Amanda Cristina

Serafim, lavro a presente ata para a devida publicação onde os conselheiros presentes nesta reunião

virtual via Skype serão nomeados ao final da mesma, dando legalidade ao conteúdo expresso

eximindo a assinatura física, publique-se, arquive-se.
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