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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 001/2020, DE 17 DE FEVEREIRO

DE 2020.

Aprova a Prestação de Contas do Fundo
Municipal de Assistência Social e o Relatório de
Gestão, referente ao exercício do ano de 2019.
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE VASSOURAS, órgão deliberativo, normativo,
regulador e fiscalizador da Política Municipal de Assistência Social no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal 1.761 de 24
de setembro de 1996 e com base nas deliberações tomadas na reunião
extraordinária de 17 de fevereiro de 2020.
CONSIDERANDO o artigo 2º, inciso IV do regimento interno onde
estabelece que compete o CMAS acompanhar, analisar, avaliar e
fiscalizar a gestão dos recursos, bem como os benefícios e serviços de
assistência social prestados à população, o desempenho dos programas
e dos projetos aprovados e executados pelas entidades públicas e
privadas no Município, efetivando o sistema de garantia de direitos.
RESOLVE:
Art. 1º - Após análise e discussão, emitir o PARECER
FAVORÁVEL à prestação de contas do Fundo Municipal de
Assistência Social, referente aos recursos repassados pelo Governo
Federal, Estadual e recursos próprios, para o desenvolvimento de
programas, projetos, serviços e benefícios de Assistência Social no
exercício de 2019.
Art. 2º - Após apresentação de relatório sobre os atendimentos
realizados pelos serviços prestados pelos CRAS, CREAS, Abrigo para
crianças e adolescentes, Programa Bolsa Família e Programa BPC na
Escola, emitir PARECER FAVORÁVEL ao relatório de gestão do
exercício e 2019, entendendo-se que a Política Pública de Assistência
Social no município está sendo realizada de forma efetiva junto à
população.
Esta Resolução entrará em vigor a partir da presente data, revogadas
as disposições em contrário.
 
Vassouras, 17 de fevereiro de 2020.
 
PRISCILLA DE FREITAS
Vice Presidente do CMAS  
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