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No  decimo  setimo  dia  do  mes de  dezembro do  ano de dois  mil  e  vinte e  urn,  reuniram-se

nas  dependencias  da  Secretaria  de  Assistencia  Social  os  membros  do  Conselho  para

tratar   da   seguinte   pauta:   Aprovagao   do   Demonstrativo   Sintetico   do   Governo   Federal

referente   ao   ano   de   2020,   para   dar   inicio   a   reuniao   a   gestora  da  Assistencia   Social

Senhora  Daniele  Andressa  Ferreira,  deu  as  boas  vindas  a  todos,  em  seguida  passou  a

palavra  para  o  Presidente  do  Conselho  Senhor  Diego  Comiran  que  deu  as  boas  vindas  a
-  todos,  e colocou  para os presentes a que sera efetuado, apresentagao de contas referente

--  ao  demonstrativo  financeiro  da  gestao  do  ano  de  2020.   Para  tal  fez  apresentagao  da

--execugao  financeira,  fisica,   bern  como  executiva.   Quanto  a  Gestao  do  Programa  Bolsa

-.  Familia  (lGD  BPF)  o saldo  apresentado  de  recursos anteriores  (2019) totalizou  urn valor de

_  R$  2.563,59.  A entrada  de  recursos  no  exercicio fora  urn  valor de  R$  17.160,00,  e  ainda

R$    14,87    de    rendimentos    de    investimentos    em    aplicaeao   financeira.    Dos   valores

efetivamente   executados   em   2020   para   o   lGD   BPF   com   despesas  e  demais  gastos

totalizou  R$  16 747,75,  sendo que o saldo reprogramado para o exercicio de 2021  e de RS

2 990,71.  No  que  tange  a  prestaOao  lGD  SuAS  foi  apresentado  urn  saldo  anterior de  RS
-7.187,27,  sendo que a  receita total de rendimentos financeiros no ano foi de R$ 29,09.  Nao

~---havendo  mais  nenhum   recebimento  de  outros  recursos  no  ano  de  2020.     0  valor  dos

--dispendios   em   2020   para   o   lGD   SUAS   totalizou   R$   6.374,90.   Ficando   urn   saldo   a

~--reprogramar no final do exercicio de  R$ 841.46.  No que tange a prestagao de Programas -

~-Projetos  -Transferencias  Voluntarias  Fundo  a  Fundo  o  Programa  SIGl\/  Estruturagao  e

~_lnvestimento foi apresentado urn saldo anterior de R$ 250.132,00,  de entrada de receita de

~ rendimentos  financeiros  teve  urn  valor  de  actescimo  em  conta  de  R$  871,29,  sendo  a

-_ totaliza?ao de  despesas  efetivadas  no  ano de  2020 de  R$  250.000,00,  com  isso  o  saldo

~_ reprogramado  para  2021   ficou  em  urn  valor  de  R$1.003.00.  Em  se  tratando  do  BIoco  de

~ Ag6es do  Covid  no  SUAS  para  Epl  -Portaria  369,  o valor creditado em  conta  referente  a
recursos  recebidos  no  ano  de  2020  foi  de  R$  2.100,00,  e  de  rendimentos  bancarios  de

aplicaeao  de  R$   1,40,   sendo  que  o  valor  reprogramado  para  o  ano  de  20216  de  R$

2.101,40.  Bloco de Protegao Social  Basico (BPSB) possuia em 31/12/2019 urn saldo de RS
-31  328,22     0s   recursos   repassados   bern   como   demais   valores   de   rendimentos   de

-aplicaeao  financeira  e  outros  recursos  depositados  em  2020  totalizaram  urn  valor  de  RS
---~-264 690 70,  e  o  total  de  recursos  utilizados  em  despesas  e  gastos  no  ano  totalizou  RS

T--`_195.593,01.  Sendo  que  o  saldo  reprogramado  para  2021  foi  de  R$  100.425,91.  Para  tal

-`este    conselho    aprova    os   valores   apresentados.   Ap6s    algumas   ddvidas   tiradas,    e

~-`-discuss6es  efetuadas,   este  conselho  aprova  com  unanimidade  a  Prestagao  de

---- Nada mais a tratar, encerra-se esta ata assinada por todos.
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