CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GUAIBA-RS
Resolução nº 325/2018
O

Conselho

Municipal

de

Assistência Social, em Plenária Extraordinária, realizada no dia 30/10/2018,
conforme Ata n.º 195/2018, solicita
recomposição da dotação orçamentária
de 2018 e da proposta orçamentária
para o exercício de 2019 para a
Secretaria de Assistência Social.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso da
competência que lhe confere o art. 2º, inciso I, letras “g” e “h”, da Lei nº 3.688, de 02 de
julho de 2018 - Lei que dispõe sobre o Conselho Municipal de Assistência Social e,
Considerando as competências que lhe confere a Lei nº 8.742/2003 – Lei
Orgânica da Assistência Social – LOAS;
Considerando o inciso I letra “g”, do Art. 2º da Lei nº 3.688/2018, que dispõe que
cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social apreciar e aprovar a proposta
orçamentária dos recursos destinados às ações finalísticas de Assistência Social, a ser
encaminhada pela Administração Pública Municipal à Câmara de Vereadores;
Considerando que a dotação orçamentária de 2018 para as despesas da
Assistência Social foram reduzidas sem apreciação do Conselho e mostram-se
insuficientes para a manutenção dos serviços e programas socioassistenciais;
Considerando que a proposta orçamentária para a Assistência Social para o
exercício de 2019 se mostra insuficiente para o financiamento do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS;
Considerando as implicações da importância da recomposição orçamentária
referente ao exercício de 2018 e da proposta de orçamento para o exercício de 2019 para
a continuidade da execução dos serviços públicos da política de Assistência Social;

Considerando a diminuição no orçamento proposto para o exercício de 2019, que
impacta profundamente na execução dos benefícios, serviços e programas do SUAS;
Considerando que o corte orçamentário proposto prejudica o exercício do
controle social e
Considerando que, caso não seja revertido, o corte orçamentário para o exercício
de 2019, gerará grande prejuízo na atenção à população em situação de vulnerabilidade
social,
R E S O L V E:
Art. 1º - Solicitar que as autoridades responsáveis dispensem esforços a fim de garantir
a recomposição da dotação orçamentária de 2018 e o aumento dos valores constantes
na proposta orçamentária para o exercício de 2019 na ordem de valores de
aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) conforme evidenciado pelos
demonstrativos e prestação de contas apresentados, para atendimento da manutenção
dos serviços da política pública de Assistência Social no município de Guaíba.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Guaíba, 30 de outubro de 2018.

Ernani Honório Roggia
Presidente do CMAS

