
ATA Nº 04/2021 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e um às dezessete    

horas e trinta minutos (17:30), na sala do CRAS – Centro de Referência da Assistência 

Social, reuniram-se representantes governamentais e representantes da sociedade civil 

para titulares do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, para a aprovação da 

prestação de contas do exercício de 2020, recurso do FEAS – Fundo Estadual de 

Assistência Social. Em tempo, cabe retificar que a presente Ata seria a de nº 04/2021. 

Foi apresentado o valor do saldo reprogramado em primeiro de janeiro de 2020 

no valor de R$ 7.044,53 (sete mil quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), 

mais o saldo no valor de R$ 7.401,66 (sete mil e quatrocentos e um e sessenta e seis 

centavos) oriundos do FEAS 2018, também correspondente do saldo no valor de R$ 

10.056,36 (dez mil e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) referente ao FEAS 

2019, mais os rendimentos do exercício de 2020 no montante de R$ 377,21 (trezentos e 

setenta e sete reais e vinte um centavos) totalizando o montante de R$ 24.879,76 (vinte e 

quatro mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos).  

Do valor total acima exposto, foram adquiridos os seguintes itens: 1 nobreak no 

valor de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais),  microcomputadores no valor de R$ 

4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais), lavadora Panasonic 14kg no valor de 

R$ 1.799,00 (mil e setecentos e noventa e nove reais), batedeira planetária 600w no valor 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), equipamento de som 210w, usb, fm, no valor de R$ 

5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta reais), cadeira giratória executiva azul no valor 

de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), cadeira plástica capacidade de 100 a 150 

no valor R$ 1.061,12 (mil e sessenta e um reais e doze centavos), cafeteira elétrica de 8 

litros no valor de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), liquidificador industrial, 

fornos elétricos no valor de R$ 2.581,00 (dois mil e quinhentos e oitenta e um reais), 

todos esses equipamentos encontram-se no CRAS, restando assim o saldo no montante 

de R$ 6.103,64 (seis mil e cento e três reais e sessenta e quatro centavos) no dia 31 de 

dezembro de 2020. Foi posto em votação pelo presidente para aprovação ou não das 

informações apresentadas, o qual o Conselho por unanimidade concordou.  

Nada mais a acrescentar na presente Ata, dou esta encerrada.  

 


