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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assessoria de Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS

 

O�cio Circular SEDESE/AGFEAS nº. 5/2021

Belo Horizonte, 15 de abril de 2021.

Aos(Às) Sr.(s)(as).:

Gestores Municipais de Assistência Social

  

Assunto: Informa prazos de preenchimento dos demonstra�vos sinté�cos de prestação
de contas dos recursos estaduais transferidos em 2020.

Referência: [Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº
1480.01.0000774/2021-30].

  

 

Prezado Senhor(a) Gestor(a),

 

Cumprimentando-os cordialmente, informamos a abertura do sistema SIGCON-MG para
preenchimento dos demonstra�vos de prestação de contas correspondentes aos recursos
estaduais transferidos rela�vos ao Piso Mineiro de Assistência Social Fixo, bem como dos Recursos
Extraordinários para enfrentamento a COVID-19, no Exercício de 2020.

O prazo para preenchimento será até 30 de julho de 2021 para o Gestor do Fundo
Municipal de Assistência Social e 30 de agosto de 2021 para o Conselho Municipal de Assistência Social. 

O preenchimento do demonstra�vo de prestação de contas pelo gestor, bem como a
aprovação do conselho municipal deverão ser realizados diretamente no sistema, versão
an�ga, endereço eletrônico h�p://www.sigconsaida.mg.gov.br/ que funciona apenas nos
navegadores Internet Explorer versões 9 e 11.

Para iniciar o preenchimento dos demonstra�vos, os gestores e conselheiros municipais
poderão consultar as orientações repassadas nos seguintes links: 

http://blog.social.mg.gov.br/confira-aqui-o-video-tutorial-para-preenchimento-do-
demonstrativo-de-prestacao-de-contas-201720182019/
http://blog.social.mg.gov.br/sedese-orienta-gestores-sobre-a-utilizacao-dos-recursos-
extraordinarios-repassados-pelo-governo-estadual/

Ademais, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese disponibilizará
materiais adicionais de orientação para a Prestação de Contas de 2020 por meio do endereço
eletrônico h�p://blog.social.mg.gov.br/.

Considerando que as a�vidades estão sendo realizadas em teletrabalho, as dúvidas
deverão ser encaminhadas para o WhatsApp (31) 98414-3074 e e-mails abaixo relacionados.

Ao enviar seu e-mail, gen�leza informar o Município, nome e contato para retorno.  As
mensagens recebidas serão imediatamente transferidas ao técnico responsável, garan�ndo maior
celeridade na resposta.

http://blog.social.mg.gov.br/confira-aqui-o-video-tutorial-para-preenchimento-do-demonstrativo-de-prestacao-de-contas-201720182019/
http://blog.social.mg.gov.br/sedese-orienta-gestores-sobre-a-utilizacao-dos-recursos-extraordinarios-repassados-pelo-governo-estadual/
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E-mails de contato:

demonstra�vo@social.mg.gov.br;                              ana.mello@social.mg.gov.br;

aparecida.mar�ns@social.mg.gov.br;                       carlos.rodrigues@social.mg.gov.br;

edilene.ferreira@social.mg.gov.br;                            lucia.siqueira@social.mg.gov.br;

rodrigo.ribeiro@social.mg.gov.br;                              tania.rodrigues@social.mg.gov.br;

valeria.reis@social.mg.gov.br.

 

Atenciosamente,

 

 
Roberta Kelly Figueiredo 

Assessora de Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social
 
 
 

Mariana de Resende Franco 
Subsecretária de Assistência Social

  

 
 

Documento assinado eletronicamente por Roberta Kelly Figueiredo, Assessora, em 25/05/2021, às
19:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Mariana de Resende Franco, Subsecretário(a), em
27/05/2021, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 28129231
e o código CRC 231198B4.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1480.01.0000774/2021-30 SEI nº 28129231
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