
 

1/3 
 

PROGRAMA RENDA SOLIDÁRIA CUIABÁ 

RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS   

 

O PROGRAMA EMERGENCIAL E TEMPORÁRIO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, 

DENOMINADO “RENDA SOLIDÁRIA CUIABÁ compreendeu 03 etapas de aprovação a 

beneficiários e totalizou 1.256 (um mil, duzentos e cinquenta e dois) beneficiários contemplados, 

sendo 955 (novecentos e cinquenta e cinco) beneficiários aptos na 1ª etapa, 247 (duzentos e 

quarenta e sete) beneficiários aptos na 2ª etapa e 54 (cinquenta e quatro) beneficiários aptos na 3ª 

etapa. Este Relatório visa demonstrar de forma sucinta as transferências de valores dos quais 1.246 

(um mil, duzentos e quarenta e seis) benefícios foram finalizados, 02 (dois) restaram sem receber 

o valor de R$500,00 (quinhentos reais) cada e 08 (oito) não receberam o benefício de R$1.500,00 

(um mil e quinhentos reais) cada, conforme se evidenciam neste documento, e nos anexos que o 

seguem. 

 

Considerando as Resoluções nº 001/2020 (de 07 de julho de 2020), nº 002/2020 (de 20 de 

julho de 2020) e nº 003/2020, do Comitê Gestor Municipal do Programa Emergencial e Temporário 

de Transferência de Renda, denominado “Renda Solidária Cuiabá, cuja liberação de Recursos 

Financeiros realocados no Fundo Municipal de Assistência Social de Cuiabá, referente a pagamento 

individual no valor total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em favor de 955 beneficiários, 

conforme publicação -DOE-TCEMT, Nº 1971, de 06 de agosto de 2020, dos quais: 

 

• 836 (oitocentos e trinta e seis) profissionais cadastrados junto a Secretaria 

Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED); 

• 119 (cento e dezenove) profissionais pertencentes cadastrados junto a 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB). 

 

Os valores destinados a estes 955 beneficiários, foram enviados através de arquivos 

bancários, a contar de julho/2020 e realizadas reiteradas tentativas (sendo a última em 04/09) de 

sucesso na efetivação da transferência dos valores para efetivação do crédito na conta bancária 

indicada pelo beneficiário. Ainda assim, 02 (duas) programações de pagamentos não lograram êxito 

até a data de 09/09/2020, conforme se seguem retornos bancários: 

 

Considerando a Resolução nº 004/2020, do Comitê Gestor Municipal do Programa 

Emergencial e Temporário de Transferência de Renda, denominado “Renda Solidária Cuiabá”, cuja 

1 LAURIENE DIVINA DE AMORIM CRUZ AMORIM 002.831.891-93 R$ 500,00 TFI-DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS

2 LEOPOLDO FRANCISCO DELMINIO 284.688.051-49 R$ 500,00 TFI-DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS

NOME CPF VALOR R$ MOTIVOORDEM
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liberação de Recurso Financeiro para a transferência de benefício financeiro individual no valor total 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em favor de 247 beneficiários, conforme publicação 

D.O Nº 1974, de 10 de agosto de 2020 e que compreende: 

 

• 104 (centos e quatro) profissionais cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura, 

Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED);  

• 23 (vinte e três) profissionais cadastrados na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

(SEMOB); 

• 120 (cento e vinte) profissionais cadastrados na Empresa Pública de Zeladoria e Serviços 

Urbanos (LIMPURB), como catadores de materiais recicláveis.  

 

Destes aprovados, registra-se a primeira transmissão via arquivo bancário para efetivação 

do pagamento data de 10/08 e a última registrada em 04/09, para efetivação do crédito aos que 

apresentaram alguma alteração que impediu o sucesso na conta do beneficiário. Dessa fase 

registram-se que 06 (seis) programações de pagamentos que não lograram êxito até a data de 

09/09/2020, conforme se seguem retornos bancários: 

 

Considerando a Resolução nº 005/2020, do Comitê Gestor Municipal do Programa 

Emergencial e Temporário de Transferência de Renda, denominado “Renda Solidária Cuiabá”, cuja 

liberação de Recurso Financeiro para a transferência de benefício financeiro individual no valor total 

de R$ 1.500,00 00 (Um mil e quinhentos reais), em favor de 54 beneficiários, conforme publicação 

D.O Nº 1979, de 17 de agosto de 2020 e que compreende: 

 

• 44 (quarenta e quatro) profissionais cadastrados junto à Empresa Pública de Zeladoria e 

Serviços Urbanos (LIMPURB); 

• 10 (dez) profissionais cadastrados junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e 

Desenvolvimento Econômico (SMATED). 

 

Aos 54 beneficiários aprovados nessa etapa, constam registros de envios bancários a partir 

de 14/08/2020 e por fim, juntamente com os demais remanescentes reencaminhados em 

04/09/2020, na tentativa de efetivação para aqueles que até então não haviam obtido sucesso na 

1 FERMIANA JULIA DA SILVA 059.092.781-77 R$ 1.500,00 CONTA NÃO LOCALIZADA

2 LUCIANA RAMOS RODRIGUES 032.518.421-61 R$ 1.500,00 TFI-DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS

3 LUCIANO FERREIRA BLANCO 867.792.731-04 R$ 1.500,00 TFI-DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS

4 PAULO ROBERTO HENRIQUE DOS SANTOS 021.073.201-60 R$ 1.500,00 CPF/CNPJ NÃO CONFERE

5 VANDERLEIA DOMINGAS DOS ANJOS 581.640.651-53 R$ 1.500,00 TFI-DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS

6 WILSON MENDES DE CONCEIÇÃO 026.862.691-03 R$ 1.500,00 AG.BENEF.ZERADA

NOME CPF VALOR R$ MOTIVOORDEM
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transação bancária. Desse expressivo, 02 (duas) programações de pagamentos não lograram êxito 

até a data de 09/09/2020, conforme se seguem retornos bancários: 

 

Cumpre informar que um dos aprovados do Programa Renda Solidária, o Sr. Valter Melo 

de Resende, CPF 536.001.341-**, por falha operacional recebeu uma parcela a mais no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), o que totalizou em seu benefício o total de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). O caso foi informado a SMATED para notificação do Beneficiário e ao Comitê Gestor 

Municipal do Programa Renda Solidária, para conhecimento e análise de possibilidades de 

ressarcimento do valor. Esse caso está no aguardo do retorno do beneficiário para finalização da 

situação.  

 

Desta feita, no tocante aos recursos financeiros, informamos que 1.245 (um mil, duzentos 

e quarenta e cinco) beneficiários receberam o total de R$1.500,00 reais cada, 02 (dois) 

beneficiários receberam o total de R$1.000,00 reais cada, conforme previsto em Lei e aprovado 

pelo Comitê Gestor Municipal, e 01 (um) beneficiário recebeu o total de R$2.000,00 reais, e 08 

(oito) não receberam valores. Os valores realocados no Fundo Municipal foram R$1.884.000,00 

(um milhão, oitocentos e oitenta e quarto mil reais) e foram utilizados R$1.871.500,00 (um milhão, 

oitocentos e sessenta e um mil e quinhentos reais), restando saldo em conta na data de 

09.09.2020 de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) do Programa Renda Solidária Cuiabá. 

 

Segue em anexo a este Relatório Físico Financeiro cópia dos seguintes documentos: 

DOC01 – Relação de Pagamentos do Programa Renda Solidária por ordem de código do credor 

(código gerado para cada beneficiário); DOC02 – Extratos bancários de julho, agosto e setembro 

de 2020; DOC03 – Borderôs (ordens de pagamento) enviados ao Banco do Brasil;  DOC04 – 

Arquivos de Retorno do Banco do Brasil; DOC05 – Comprovantes de contatos para regularização 

dos motivos de retornos bancários; 

 

 
 BENEDITO PAULO ARANTES DO CARMO 
 DIRETOR TÉCNICO DE FUNDO MUNICIPAL – SADHPD 

 

Cuiabá, 09 de setembro de 2020. 

 

1 NILSON MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA 040.465.581-56 R$ 1.500,00 TFI-DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS

2 ODENILSON LEITE PRATES 039.752.721-71 R$ 1.500,00 TFI-DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS

NOME CPF VALOR R$ MOTIVOORDEM


