
 

Ata nº 001/2020: Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às quinze 1 

horas e sete minutos reuniram-se na sala de reuniões os membros do conselho para a reunião 2 

ordinária, conforme os presentes que segue: Larissa Aroma Martins, Marcinei Baraba, 3 

Elizandra Jéssica da Silva Brasil, Helman Disnei Meneguzzi, Fatima de Oliveira Baumgartner 4 

e Letiane Pereira Silveira. A pauta para este encontro foi: I – Prestação de Contas FEAS 2019 5 

(Fundo Estadual de Assistência Social), II – Reprogramação dos Saldos das contas/Blocos do 6 

FNAS – Fundo Nacional de Assistência Social e III – Assuntos Diversos. I - Dando início à 7 

reunião a presidente Larissa apresentou os documentos de Prestação de Contas do Fundo 8 

Estadual de Assistência Social – FEAS do ano de dois mil e dezenove onde do total recebido 9 

de R$ 31.082,00 (trinta e um mil e oitenta e dois reais) foi utilizado no período o valor de R$ 10 

15.374,92 (quinze mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) conforme 11 

planilha de descrição dos gastos apresentada aos presentes juntamente com cópia das notas 12 

fiscais, restando para reprogramação e utilização neste ano de dois mil e vinte um saldo de R$ 13 

15.885,61 (quinze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos), o qual foi 14 

aprovado por todos os presentes. II – Passando para a reprogramação dos saldos do FNAS 15 

(Fundo Nacional de Assistência Social) foi apresentado o relatório referente a utilização de 16 

recursos no ano de dois mil e dezenove do Bloco da Proteção Social Básica onde foi recebido 17 

durante o ano um valor de R$ 299.544,47 (Duzentos e noventa e nove mil quinhentos e 18 

quarenta  e quatro reais e quarenta e sete centavos), foi utilizado o valor de R$ 194.389,98 19 

(cento e noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) 20 

restando saldo em conta para reprogramar de R$ 117.849,21 (Cento e dezessete mil, 21 

oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos). No mês de dezembro ocorreu 22 

crédito de várias parcelas em atraso totalizando um valor de R$ 136.565,85 (cento e trinta e 23 

seis mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) justificando dessa 24 

forma o elevado saldo em conta para reprogramar. Com relação ao Bloco do BPC na Escola 25 

não ocorreu crédito de parcelas no exercício por não ser um programa o qual o município 26 

ainda executa e do saldo remanescente foi utilizado o valor de R$ 269,82 (duzentos e sessenta 27 

e nove reais e oitenta e dois centavos), restando para reprogramar um saldo de R$ 51,67 28 

(cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos). Referente ao recurso de Gestão do SUAS foi 29 

recebido durante o exercício um valor de R$ 22.996,92 (vinte e dois mil, novecentos e 30 

noventa e seis reais e noventa e dois centavos). Durante o período foi utilizado o valor de R$ 31 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ressaltando que o saldo em conta de R$ 21.571,08 32 

(vinte e um mil quinhentos e setenta e um reais e oito centavos) refere-se as dez parcelas que 33 



 

foram creditadas no mês de dezembro do ano em questão. Todas as informações pôde ser 34 

observadas no relatório encaminhado. Passando para o último bloco referente ao Programa 35 

Bolsa Família, foi recebido durante o ano de dois mil e dezenove o valor de R$ 21.812,43 36 

(vinte e um mil oitocentos e doze reais e quarenta e três centavos). Foi utilizado durante o ano 37 

o valor de R$ 3.541,65 (três mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos) 38 

ficando um saldo a reprogramar de R$ 20.290,95 (vinte mil duzentos e noventa reais e 39 

noventa e cinco centavos) que se justifica por diversas dificuldades orçamentárias que ocorreu 40 

durante no ano de dois mil e dezenove impossibilitando a utilização maior do recurso. Com 41 

relação a reprogramação dos saldos e utilização dos recursos o parecer foi favorável a 42 

reprogramação dos mesmos para utilização no exercício de dois mil e vinte. III – Passando 43 

para os assuntos gerais foi infirmado aos presentes que haverá alteração na Lei de Benefícios 44 

Eventuais principalmente no que se refere a forma de concessão dos benefícios de acordo com 45 

as orientações técnicas sobre benefícios eventuais no SUAS disponibilizado pelo  46 

Departamento de Benefícios Assistenciais e Previdenciários da Coordenação Geral de 47 

Regulação e Análise Normativa do ano de dois mil e dezoito onde diz que “as normativas e 48 

orientações sobre o Trabalho Social com Famílias no SUAS não fazem nenhuma menção a 49 

atividades de atribuição privativas de uma categoria profissional específica. Ao contrário, 50 

ressaltam a necessidade de equipes multiprofissionais, que tenham olhar interdisciplinar para 51 

qualificar a intervenção realizada, com o objetivo comum de contribuir e apoiar na superação 52 

de situações de vulnerabilidade e no fortalecimento das potencialidades das famílias. Por isso, 53 

nos serviços socioassistenciais, a concessão é realizada por profissionais de nível superior das 54 

equipes de referência do SUAS (conforme NOB – RH / SUAS/06), seja na demanda 55 

espontânea, nas demais formas de atendimento ou no processo de acompanhamento familiar. 56 

Mas quando houver local específico para a oferta do benefício, uma equipe técnica 57 

responsável, igualmente de nível superior, é que deverá realizar a concessão. Diz ainda que, 58 

não é necessário instrumental privativo para justificar a concessão do Benefício Eventual 59 

visto que o SUAS dispõe de diversos instrumentos para tal. E que a concessão NÃO é 60 

simplesmente a disponibilização do benefício eventual, ou seja, o significado de conceder 61 

benefícios eventuais é mais amplo, e envolve o processo de análise e reconhecimento do 62 

direito ao benefício”. Essa alteração foi discutida entre os presentes e aprovada por todos. 63 

Também foi comentado sobre alterações na Redação do Projeto Municipal denominado 64 

POPSEC – Programa de oficinas pedagógicas, socioeducativas e culturais, o qual foi 65 

elaborado em dois mil e dez e necessita de revisão. Após concluída essa revisão será 66 



 

apresentado aos Conselheiros para discussão. Nada mais havendo a tratar, eu, 67 

______________________________________ Elizandra Jéssica da Silva Brasil, secretariei 68 

esta reunião, lavrei e encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes assinada. 69 

___________________________________________________________________________70 
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___________________________________________________________________________ 73 


