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RESOLUÇÃO nº 021, de 30 de março de 2017. 
DISPÕE sobre a aprovação total da Prestação de Contas do 

Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV referente ao 

período de Junho/2016 a dezembro/2016 e acata  justificativa 

da sobra de saldo financeiro superiores à 30% e da outras 

providências.  

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião Extraordinária 

realizada em 28 de março de 2017, 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 n.º 8.742/1993, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 

CONSIDERANDO a Lei n.º 12.435 de 06 de julho de 2011 que “Altera a Lei no 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social”. 

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

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política 

Nacional de Assistência Social. 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual define os parâmetros 

nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos de assistência social dos Municípios e 

do Distrito Federal. 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 074/2014 que define os parâmetros para a inscrição no 

Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de assistência social, bem como 

dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais não governamentais e regulamenta o 

processo de aprovação dos Planos e Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a 

prestação dos Serviços, Programas e Benefícios socioassistenciais. 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 098, de 19 de dezembro de 2016, que “APROVA a Versão 

atualizada do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação 2016 apresentado pela SEASO”.  

CONSIDERANDO a Resolução nº 23/2013 do Conselho Nacional de Assistência Social que aprovou os 

critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do cofinanciamento federal para expansão qualificada e 

do Reordenamento de Serviços de Acolhimento para crianças, adolescentes e jovens de até vinte e um 

anos, no âmbito dos municípios e Distrito Federal. 

CONSIDERANDO a Resolução nº 31/2013 do Conselho Nacional de Assistência Social aprovou 

princípios e diretrizes da regionalização no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

parâmetros para a oferta regionalizada do serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos – PAEFI, e do Serviço de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens de até 21 anos e 

critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do cofinanciamento federal para expansão qualificada 

desses serviços. 

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 17.544, de 17/04/13, que dispõe sobre a transferência automática 

de recursos do Fundo Estadual da Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social em 

atendimento ao disposto nos incisos I e II do art. 13 da Lei Federal nº 8.742/93, e dá outras providências. 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 8.543, de 17/07/13, que regulamenta a transferência 

automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais, em 

atendimento a Lei Estadual nº 17.544, de 17 de abril de 2013; 
 

CONSIDERANDO a Deliberação nº 65/2013 do Conselho Estadual de Assistência Social que criou Piso 

Paranaense de Assistência Social – PPAS. 
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CONSIDERANDO a Deliberação nº 039/2014 do Conselho Estadual de Assistência Social que aprovou 

pela expansão do Piso Paranaense de Assistência Social, na modalidade PPAS IV – Acolhimento, para 

cofinanciamento estadual da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Serviço de Acolhimento 

para Crianças, Adolescentes e Jovens de até vinte e um anos, conforme previsto na Resolução n° 23 de 

2013 – CNAS. 

CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 671 de 07 de julho de 2016 que informa que o Município firmou 

Termo de Adesão com a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS, referente ao 

cofinanciamento estadual do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV – Proteção Social Especial 

de Alta Complexidade, no Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e Jovens de até vinte e 

um anos. 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 051, de 28 de julho de 2016, que “APROVA o Plano de Ação 

da SEASO referente ao cofinanciamento estadual para do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS 

IV – Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Serviço de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes e Jovens de até vinte e um anos”. 

CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 276 de 17 de março de 2017 que solicita apreciação e 

deliberação do CMAS da Prestação de Contas do Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV dos 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e jovens até 21 anos, referente ao período de 

junho a dezembro de 2016, sendo que neste oficio a Secretaria encaminhou os anexos I, II, III, IV, V e 

VI, com a Prestação de Contas do repasse de recursos fundo a Fundo do PPAS IV; Extratos Bancários das 

aplicações financeiras e da conta corrente referente ao período de junho/2016 a dezembro/2016; Relatório 

de Justificativa de saldos financeiros superiores à 30% do repasse; Declaração do Órgão Gestor da 

Assistência Social quanto ao cumprimento de metas e prazos contidos no Plano de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes; Comprovante da manutenção da taxa de atualização cadastral do Cadastro 

Único referente ao período de junho a dezembro de 2016, conforme Relatório do SIGPBF/CECAD e 

solicita Declaração de Funcionamento regular do CMAS no período de junho a dezembro de 2016. 

CONSIDERANDO que a SEASO apresentou o Relatório de Justificativa da sobra de saldo financeiro 

superiores à 30% do repasse equivalente de 12 parcelas, mencionando as despesas previstas já 

comprometidas e possíveis processos que ainda estão em andamento, haja vista, que o saldo em conta na 

data de 31/12/2016 é de R$ 142.104,24 (cento e quarenta e dois mil cento e quatro reais e vinte e quatro 

centavos ), sendo que este valor compõe-se pelos rendimentos financeiros apurados na conta corrente 

entre os meses de junho a dezembro de 2016 no total de R$ 2.104,24 (dois mil cento e quatro reais e vinte 

e quatro centavos) e os recursos depositados pela SEDS nos dias 08/07/2016, valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), 19/10/2016 e 21/12/2016, valor de R$ 60.000, (sessenta mil reais) cada, totalizando o 

montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta reais.), sendo que os recursos do PPAS IV tem como 

objetivo apoiar a execução dos serviços de Acolhimento Feminino, Masculino e Família Acolhedora – 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade da SEASO. 

CONSIDERANDO que de acordo com a SEASO, apesar dos saldos financeiros existentes em conta 

bancária, não houve interrupções no atendimento das unidades de acolhimento, nem tão pouco houve 

prejuízos aos usuários e técnicos dos Serviços de Acolhimento. 

RESOLVE: 

Art. 1º DELIBERAR pela aprovação total da Prestação de Contas do cofinanciamento estadual para o 

Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV – Proteção Social Especial de Alta Complexidade, para 

o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e Jovens de até vinte e um anos, no período de 

Junho/2016 a dezembro/2016, cujo item III Resumo Executivo é: 

3.1 Repasses Recebidos – 2º Semestre/2016 Valor R$ % 

3.1 Valor Total Repassado pelo FEAS R$ 140.000,00 5% 

3.2 Valor Total Repassado pelo FNAS R$ 360.000,00 13% 

3.3 Recursos Próprios alocados no Fundo R$ 2.221.370,96 82% 

3.4 Total de Recursos do Fundo Municipal de 

Assistência Social 

R$ 2.721.370,96 100% 

Art. 2º ACATAR a justificativa da sobra de saldo financeiro superiores a 30% os valores repassados pelo 

FEAS, sendo que o saldo existente em conta corrente na data de 31/12/2016 é de R$ 142.104,24 (cento e 

quarenta e dois mil cento e quatro reais e vinte e quatro centavos).  
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Art. 3º ACATAR o Comprovante apresentado pela SEASO da manutenção da taxa de atualização 

cadastral do Cadastro Único referente ao período de junho a dezembro de 2016, conforme Relatório do 

SIGPBF/CECAD. 

Art. 4º APROVAR os Prazos repactuados das Metas não cumpridas do Plano de Acolhimento para 

Crianças e Adolescentes, conforme Declaração do Órgão Gestor da Assistência Social quanto ao 

Cumprimento de Metas e Prazos deste Plano. 

Art. 5º EMITIR Declaração de Funcionamento regular do CMAS no período de junho a dezembro de 

2016 à SEASO para que anexe a Prestação de Contas do PPAS IV, que será encaminhada ao Escritório 

Regional de Cascavel/SEDS/PR. 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Cascavel, 30 de março de 2017. 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 


