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RESOLUÇÃO nº 033, de 10 de maio de 2012. 

Informa a entidade Fundação Assis Gurgacz sobre a 
entrega do Relatório Mensal 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 10 
de maio de 2012 e no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 

CONSIDERANDO o oficio 002/2012 da Fundação Assis Gurgacz o qual apresenta justificativa 
à não apresentação dos Relatórios mensais referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, 
cujo prazo foi estipulado por este Conselho para a data de 15 de abril de 2012; 

CONSIDERANDO que a entidade mantém inscritos no CMAS o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para idosos e Programa de Informação e Educação para o trabalho 
para adolescentes e jovens aprendizes; 

CONSIDERANDO que, ao contrario do que consta na justificativa, as ocorrências em massa, 
se lançadas no IRSAS, aparecem no Relatório Mensal; 

CONSIDERANDO que o Sistema IRSAS esta em funcionamento e disponível para a utilização 
da rede privada da Assistência Social desde o mês de julho de 2010; 

CONSIDERANDO a Resolução 030/2010 do CMAS que estabelece a obrigatoriedade do 
lançamento dos atendimentos realizados; 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS 015/2012 que estabelece o prazo de 15 de março de 
2012 para a entrega dos Relatórios Mensais à todas as entidades, Serviços, Programas, 
Projetos e Benefícios socioassistenciais;  

CONSIDERANDO que a coordenadora da Ação Social da Entidade juntamente com dois 
estagiários foram capacitados pela DSMAS para utilização do Sistema IRSAS; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º- Oficiar a entidade Fundação Assis Gurgacz para que efetue a entrega dos Relatórios 
Mensais referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, no prazo de 20 dias posterior a 
publicação da Resolução. 

Art. 2º- O prazo final para a entrega do relatório do mês de abril permanece a data de 15 de 
maio de 2012, tendo em vista que o Sistema IRSAS esta compatível com os Serviços 
prestados. 
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Art. 3º- Os relatórios devem expressar os atendimentos do Serviço e do Programa inscrito no 
CMAS, quais sejam: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos e 
Programa de Informação e Educação para o trabalho para adolescentes e jovens aprendizes. 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data da publicação. 

 

Cascavel, 10 de maio de 2012. 

 

Vanderlei Augusto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


