MENTO E CONSULTORIA LTDA, com o valor de R$
9.699.475,00 (Nove milhões, seiscentos e noventa e nove mil,
quatrocentos e setenta e cinco reais) para que produza seus
efeitos legais e Jurídicos.
São Gonçalo, 26 de dezembro de 2019.
DEIVID ROBERT DE CRESCI CAMPOS
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

CMAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE Nº 11/2019 DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO
GONÇALO – CMAS/SG
Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove,
deu-se início à Reunião Ordinária de nº 11/2019 deste Conselho, realizada na Sala de Reuniões CMAS, localizada no prédio da SMDSIA, localizada na Rua Doutor Porciúncula, 395 –
Venda da Cruz, sob a Presidência do Sr. André Costa Emerick
e demais Conselheiros, cujas assinaturas constam em livro
próprio de presença, para tratarem da seguinte pauta: 1- Informes Gerais; 2 - Leitura das Atas das Reuniões Anteriores:
Ata da Reunião Ordinária nº 10/2019 e Ata da Reunião Extraordinária nº 06/2019 e Ata da Reunião Extraordinária nº
07/2019; 3- SMDSIA: Apresentação e Aprovação do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Programa Bolsa Família, Gestão SUAS e Serviços/ Programas SUAS ano 2018 e 4Assuntos Gerais. O presidente inicia a reunião fazendo a
chamada dos Conselheiros. Relata que tem alguns conselheiros que estão a caminho. Gostaria que constasse em ata o
meu profundo respeito e carinho ao conselheiro Carlos Augusto que se encontra internado, mas solicitou a presença da
sua suplente Mariana. Seguindo a pauta seria os Informes
Gerais, mas gostaria de solicitar ao pleno inversão de pauta
devido a utilização do Data Show em outra reunião. Como não
houve objeção pede a Srª Fátima Lorena, responsável pelo
Controle Interno da SMDSIA, que inicie a apresentação. Mas
antes solicita o auxílio da técnica Danielle para distribuir os
demonstrativos aos conselheiros. A Srª Fátima inicia a apresentação do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do
Programa Bolsa Família ano 2018. Na primeira parte encontramos os dados cadastrais da Prefeitura, da Secretaria, do
Fundo Municipal, do Conselho e dos conselheiros. Na terceira
parte o Programa Bolsa Família tem os índices das condicionalidades da Saúde, da Educação e da Assistência. Faz alguns esclarecimentos sobre o Índice de Gestão Descentralizada (IGD). Os dados do IGD Saúde iniciaram em 2018 com
73% e finalizou com 70%. A taxa de freqüência escolar iniciou
com 89% e finalizou com 38%. E a taxa de atualização cadastral iniciou com 77% e finalizou com aumento de 80%. Nessa
última parte é os valores de execução financeira da conta dos
recursos do Programa Bolsa Família. Temos saldo inicial no
valor de R$ 5.539, 76. Total recebido ao longo do ano R$ 1.
922. 273 reais e 32 centavos. Os rendimentos de aplicação
financeira R$ 996, 87. Total de gastos R$ 1. 932, 915 reais e
24 centavos. O saldo a ser reprogramado R$ 1.894,71. Essa é
a prestação de contas do IGD Programa Bolsa Família. O presidente retoma a palavra dizendo que quem tiver dúvida pode
solicitar esclarecimentos a Srª Fátima. Ela relata que são três
prestações de contas IGD Programa Bolsa Família, IGD Gestão do SUAS e Serviços e Programas. O presidente agradece
a presença da Secretária Luciana. Peço a Srª. Fátima que dê
continuidade a apresentação. Ela passa para a apresentação
do Demonstrativo Sintético Anual da Execução FísicoFinanceira Gestão SUAS ano 2018. A parte inicial é idêntica
ao Programa Bolsa Família. Iniciou o ano com o índice de 88%
e finalizou com 78%. Após vem os valores repassados mês a
mês. Para finalizar o resumo da execução financeira da conta
do SUAS que inicialmente com saldo de R$ 31 mil 720,50.
Total de valores recebidos R$ 263. 058,72 e outros créditos
depositados do recurso municipal para pagar as despesas
bancárias R$ 435,12 e outros rendimentos R$ 216,82. Receitas
totais do IGD SUAS para o exercício de 2018 R$ 295. 431, 16.
Valores efetivamente executados no exercício R$ 250.023,76.
Depois apresentamos os valores efetivamente executados no
exercício com ações relativas a gestão R$ 143.967,94 e R$
106.055,82 com ações relativas ao Conselho. Encerramos a
apresentação da prestação de contas do IGD SUAS 2018.
Passamos para a última prestação de contas Demonstrativo
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Sintético Anual da Execução Físico-Financeira Serviços/ Programas SUAS ano 2018 sobre os Serviços da PSB e PSE e os
Programas Benefício de Prestação Continuada (BPC) na Escola, ACESSUAS, AEPETI e Programa Criança Feliz. O início é
o mesmo que todos com os dados da Prefeitura, Secretaria,
Fundo Municipal e dados dos Conselheiros. Passamos para
apresentação do bloco da Proteção Social Especial (PSE). No
demonstrativo temos um campo novo sobre o repasse dos
valores municipais para termos comparação com o Governo
Federal. Ainda no bloco da PSE temos valor de R$ 100 mil
sobre Emenda Parlamentar que foi direcionado para a instituição CADEVISG que foi repassado para o Fundo Municipal
de Assistência Social. Passamos para a prestação de contas
dos Programas Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI), Programa Nacional de
promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS
Trabalho) e Primeira Infância. O presidente gostaria de esclarecer que em relação ao Programa Criança Feliz tínhamos
saldo inicial de quase R$ 1.980,00 que foi para conta do município sendo utilizado para o pagamento de outros serviços.
Existe a pactuação de que o município tem que devolver essa
quantia. Analisando as contas desse ano já começou a ser
devolvido esse valor, mas não aparece nesse demonstrativo,
pois é relativo ao ano de 2018. A Srª Fátima retoma a apresentação sobre o programa do BPC na Escola. Agora passamos
para o bloco da Proteção Social Básica (PSB). Dessa forma
encerramos a prestação de contas dos Serviços e Programas.
Agora vamos apresentar as metas pactuadas, mas essa informação não aparece nesse Demonstrativo. Para conseguirmos analisar melhor essas metas trouxe o Plano de Ação
2018 para fazermos os comparativos. O presidente gostaria
de esclarecer que esse sistema é preenchido pelo Ministério
da Cidadania que não traz essas metas. A Srª Fátima já enviou email solicitando essa modificação, mas não obteve resposta. Ela relata que esse campo é inabilitado e não consigo
fazer o preenchimento no sistema. Retoma a apresentação
das metas pactuadas dos serviços e programas. Dessa forma
encerramos a apresentação do Demonstrativo Sintético do
Governo Federal 2018. O presidente retoma a palavra perguntando ao pleno se tem dúvidas. Como não houve segue a
reunião. Depois irá passar a palavra para a Secretária Luciana. Solicitei ao Dr. Juan, advogado do conselho, que elaborasse três pareceres para que façam três resoluções. A Srª.
Fátima relata que não é necessário elaborar três resoluções.
Pode elaborar uma única Resolução. O presidente retoma a
palavra fazendo a leitura dos Pareceres dos Demonstrativo
Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Índice de
Gestão Descentralizada (IGD) do Programa Bolsa Família,
Gestão SUAS e Seviços/ Programas SUAS ano 2018. Passa a
palavra para a Secretária Luciana para considerações finais.
Ela relata que tem feito uma rotina de reuniões toda quintafeira para fazermos avaliações desses dados junto as Subsecretarias. Pensando nessa melhora de atendimento a população vamos realizar duas ações sociais: dia 22/11 na Lona
Cultural Lídia Maria da Silva situada na Avenida Albino Imparato, s/n - Jardim Catarina e no dia 29/11 no Pólo Vista Alegre
situado na Estrada São Pedro, nº 02 - Vista Alegre. E também
vamos dar apoio a Ação Social na Firjan. O presidente retoma
a palavra parabenizando a Secretária Luciana por estar se
reunindo com a equipe para melhoria dos serviços. Em 2018
falávamos dessa questão do diálogo que é de extrema relevância. Continuando a reunião vamos colocar em regime de
votação os Demonstrativos Sintéticos Anual da Execução
Físico-Financeira do Índice de Gestão Descentralizada (IGD)
do Programa Bolsa Família, Gestão SUAS e Serviços/ Programas SUAS ano 2018. Mas antes gostaria de ressaltar que a
instituição ABRAE está passando por reestruturação no quadro de funcionários. Por este motivo ainda não houve nenhuma indicação de conselheiros. Retomando o regime de
votação dos Demonstrativos não teve nenhuma objeção sendo aprovado por unanimidade. Recebemos da Secretaria a
solicitação de aprovação Projeto social CENTRO POP- Valorizando a vida oriunda da Proposta Siconv nº. 40988/2019, no
valor global de R$505.051,51 (quinhentos e cinco mil e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), para execução
da programação : 5500020190062- Estruturação da Rede de
Serviços do Sistema ÚNICO DE Assistência Social (SUAS),
finalidade estruturação da rede de Proteção Social Especial
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