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RESOLUÇÃO nº 049, de 11 de julho de 2016.  
 

CONCEDE prazo até o mês de agosto, 
para que a SEASO apresente o Relatório 
de prestação de contas da Execução 
Orçamentária e Financeira do FMAS, 
exercício de 2016 - 2º bimestre e aprova 
que a apresentação ao CMAS dos 
Relatórios, passe de bimestral para 
trimestral. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 
Ordinária realizada em 23 de junho de 2016, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988. 
 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007. 
 

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 
 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, conforme Resolução nº 145 de 
15/10/2004, publicado no D.O.U. em 28/10/2004. 
 

CONSIDERANDO que os serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais prestados por entidades e organizações de assistência social 
deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de 
Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, visando 
garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas condições de 
trabalho. 
 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, fez 
a previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a qual foi aprovada pelo 
CMAS, para o exercício de 2016, no que se refere aos recursos alocados no 
FMAS. 
 

CONSIDERANDO o Ofício nº 498 de 25 de maio de 2016 recebido da SEASO, 
que informa que não conseguiu apurar os dados referentes ao Relatório Bimestral 
2º Bimestre de 2016, pelo fato do Município estar em fase de transição do sistema 
de informação em operação, em que os relatórios emitidos para preenchimento 
da prestação de contas estão apresentando inconsistências, assim, a SEASO 
solicita prazo para encaminhar este Relatório junto com o 3º Bimestre, no mês de 
agosto. 
 

CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS, 
que acata a solicitação da SEASO, após relato da gerente da divisão 
administrativa e financeira Eliane Portella, que em razão da alteração do Sistema 
Cetil para o Sistema IPM, não é possível a emissão do Relatório do Balancete das 
Receitas, documento primordial para prestação de contas, para que a 
apresentação do 2º Bimestre seja feita junto com o 3º Bimestre em agosto. Sendo 
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que a Comissão indica à plenária que a apresentação e análise do Relatório de 
Execução Orçamentária e Financeira do FMAS passe a ser trimestral e não mais 
bimestralmente. 
 

RESOLVE 
 

Art. 1° CONCEDER prazo até o mês de agosto, para que a Secretaria Municipal 
de Assistência Social (SEASO) apresente o Relatório de prestação de contas da 
Execução Orçamentária e Financeira do FMAS, exercício de 2016 -2º bimestre.  
 

Art. 2° DEFINIR que a apresentação do Relatório de Execução Orçamentária e 
Financeira do FMAS da SEASO, para análise do CMAS, passe a ser realizada 
trimestralmente. 
 

Art. 3° Para os devidos efeitos legais, esta Resolução entra em vigor em 23 de 
junho de 2016. 

 

Cascavel, 11 de julho de 2016. 
 
 
 

Maria Tereza Chaves 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 


