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1. IDENTIFICAÇÃO

2. PARECER
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PR

EXERCÍCIO

2011

2.1 Todos os serviços foram executados de acordo com as normas reguladoras dos Pisos de Proteção específicos, de
forma contínua e regular?

Resposta: Sim

A prestação de determinados serviços socioassistenciais, assim como está estabelecido nas portarias 442/05 e 440/05 e outras, é garantida pelos repasses de recursos fundo a fundo por meio dos
pisos de transferência. Para exemplificar, o Piso Básico Físico precisa ser gasto com ações e serviços listados na portaria 440/05 e assim sucessivamente.

Comentário:

Os recursos de co-financiamento são destinados para o cumprimento de finalidades constantes nas Portarias e nas regulamentações de serviços, que são expressões da Política Nacional de
Assistência Social e NOB SUAS. O Conselho comprovou a aplicabilidade desses recursos repassados?

Resposta: Sim

Comentário:

2.2 Os recursos destinados foram utilizados, na finalidade para os quais foram disponibilizados?
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Comentário:

Resposta: Sim

2.3 Segundo a avaliação do Conselho, houve melhorias na qualidade e na quantidade dos serviços ofertados à
população?

2.4 Os documentos ou relatórios apresentados para a apreciação do Conselho são de fácil compreensão e
possibilitam as análises do Conselho?
O Conselho precisa ser informado, de forma regular e de forma compreensível, sobre todas as operações que tratam da execução física e financeira. Os documentos devem considerar a natureza
do Conselho que, não sendo um órgão técnico, necessita de instrumentos simplificados.

Resposta: Sim

Comentário:

2.5 O Conselho acompanha a elaboração e execução do orçamento municipal para a área?

O acompanhamento e fiscalização da alocação e aplicação dos recursos orçamentários destinados ao Fundo de Assistência Social é atribuição legal dos Conselhos, que deve ser feita de forma
periódica.

Resposta: Sim

Comentário:
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Estados e municípios possuem a obrigação legal de alocar recursos no Fundo de Assistência Social para a aplicação. Isso é acompanhado pelo Conselho?

Resposta: Sim

Comentário:

2.6 O Conselho tem conhecimento sobre a aplicação dos recursos da receita própria do município na Política de
Assistência?

3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO

2.7 PARECER DO CONSELHO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O EXERCÍCIO

AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

(X) FAVORÁVEL

16/08/2012

0112012

622012

R:192.168.164.2 X1:192.168.3.144, 200.138.60.30 X2:127.0.0.1.00452464919.2012.08.24.208936

3.1 Data da Reunião

3.2 Ata nº

3.3 Resolução
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