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Ata nº 04/2019 
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

 

Data: 25/04/2019 Horário: 13 horas 
Local: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Rio 

Doce - SMASH 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 13h, na sede da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Habitação de Rio Doce (SMASH), localizada à Rua Coronel Luiz Torres, nº 112, Centro, Rio 
Doce, MG, reuniram-se os membros do CMAS em reunião ordinária com a seguinte pauta: 
 
1) Prestação de contas mensal do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social);   
 
A secretária municipal de assistência social e habitação, Lúcia Maria Gomes Pereira Martins,  procedeu com a 
prestação de contas mensal do FMAS,  sendo os saldos existentes nas contas do FMAS em 01 de março de 
2019:   

 Conta 46615-8 (IGD-PBF) R$ 27.591,94;  

 Conta 46634-4 (PSB) R$ R$ 24.257,72;  

 Conta 46623-9 (IGD-SUAS) R$ 26.961,26;  

 Conta 46602-6 (BPC NA ESCOLA) R$ 512,47;  

 Conta 12888-0 (PISO MINEIRO)  R$ 1.487,87.  
 

Em seguida Lúcia Maria expôs aos presentes os saldos das contas em 31 de março de 2019, sendo:  

 Conta 46615-8  R$ 27.367,45 

 Conta 46634-4 R$ 13.019,80; 

 Conta 46623-9 R$ 27.005,73; 

 Conta 46602-6 R$ 513,32 

 Conta 12888-0 R$ 5.489,02.  
 
Após exposição dos saldos, com a devida explicação do uso dos recursos por parte da gestão municipal, o CMAS 
considerou aprovada a prestação de contas mensal apresentada. 
 
2) Informes do setor do CadÚnico e Programa Bolsa Família (PBF): 
 
A gestora do CadÚnico e PBF, Ana Carolina do Carmo, informou aos presentes sobre a situação de alguns 
usuários inseridos no CadÚnico, sendo: 

 Usuário Miniane Soares Ferreira (NIS: 16488768175). Ana Carolina informou que procederá com o 
bloqueio do benefício da mesma, devido a divergência de endereço declarada pela mesma ao CadÚnico, 
onde tal situação foi atestada pela assistente social do CRAS; 

 Usuários Ângela Maria de Freitas Calixto (NIS 12615066341) e Marília da Silva, (NIS 16410173866). Ana 
Carolina informou que solicitará que a assistente social do CRAS realize atendimento junto às famílias 
supracitadas com fins a se apurar divergência no núcleo familiar e endereço declarados ao CadÚnico e 
situação real das mesmas. Por fim, informou aos presentes que, de acordo com orientações e normativas 
do MDS, em caso de divergência de informações efetuará o bloqueio dos benefícios das referidas 
famílias. 
 

3) Palavra Aberta: 
 
A secretária municipal de assistência social, Lúcia Maria, a título de conhecimento, tornou público aos 
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conselheiros o recebimento do ofício COGEMAS/MG/Nº 18/2019 (anexo a esta ata) e seu conteúdo, que 

discorre a temática dos repasses financeiros estaduais e federais, bem como, ações que visem o fortalecimento do 

SUAS.  Em seguida expôs a necessidade de se debater junto aos usuários do SUAS no município a realidade que 

a política pública da assistência social vem passando na atual conjuntura. 

 

Em seguida, Lúcia Maria em conjunto com a coordenadora do CRAS (Silvana) apresentaram e explicaram aos 

conselheiros do CMAS os “contratos de aquisição de materiais para confecção de artesanato para atendimento ao 

SCFV” (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos): Contrato Administrativo nº CL – 000050/2019 e 

Contrato administrativo CL – 000049/2019.  Informou ainda que estes contratos possuem um valor total de R$ 

16.127,45 (dezesseis mil, cento e vinte sete reais e quarenta e cinco centavos) e  que será utilizado recurso da 

dotação orçamentária “Manutenção Atividades do PAIF/CRAS Material de Consumo”, onde cópia dos referidos 

contratos ficaram anexos juntos a esta ata para consulta por parte do CMAS. Após análise o CMAS não 

apresentou objeção à matéria apresentada e à efetivação dos contratos. 

 

A coordenadora do CRAS, Silvana justificou a ausência das conselheiras Ana Cláudia e Heloar, devido ao fato das 

mesmas estarem realizando atendimento a usuários no CRAS. A próxima reunião de caráter ordinário do CMAS, 

realizar-se-á no dia 16 de maio de 2019, às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Asssitência Social e Habitação. 

 

Não havendo nada mais a tratar, a secretária do CMAS, Silvana Lourdes da Luz Lazarini, deu por encerrada a 

reunião, e eu, Leonardo Reis Muniz, secretário executivo do CMAS lavrei a presente ata, que será lida, e se 

aprovada, segue assinada por mim e pelos demais presentes. Rio Doce, 25 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


