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RESOLUÇÃO nº 072, de 20 de outubro de 2014. 
 
Aprova a utilização de saldos dosuperávit 2013dorecurso 
federal do IGD/M/PBFno valor de R$ 145.727,52 para 
complementar o Plano de Aplicação aprovado pela 

Resolução/CMAS nº 18/2014/CMAS. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 06 de 
outubro de 2014, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO as orientações referentes a aplicação e reprogramação dos recursos financeiros 

repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, que estabelece que os recursos dos Pisos 

Federais repassados aos municípios que não forem aplicados podem ser reprogramados no exercício 

seguinte, desde que os serviços socioassistenciais tenham sido prestados de forma continua e ininterrupta; 

CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 462 de 14 de maio de 2009, altera o artigo 8º da Lei 

Federal nº 10.836/2004 e eleva o nível legal do IGD; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 754/2010, que apresenta no Artigo 1º que as atividades a serem 

desenvolvidas com recursos do IGD devem ser planejadas pelo gestor municipal do PBF, de maneira 

articulada e integrada, levando em consideração as demandas e necessidades da gestão do programa, no 

que se refere às áreas de assistência social, saúde e educação; 

CONSIDERANDO que conforme Portaria nº 754/2010, “Caberá ao CMAS apreciar e deliberar sobre as 

prestações de contas da aplicação dos recursos recebidos a titulo de apoio financeiro à gestão 

descentralizada do PBF, enviadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social; 

CONSIDERANDO que o saldo a ser reprogramado em 2014 é de R$ 396.388,08 (trezentos e novecentas 

e seis mil trezentos e oitenta e oito reais com oito centavos) e não de R$ 250.660,56 (duzentos e 

cinquenta mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), como havia informado 

anteriormente a SEASO; 

CONSIDERANDO que foram aprovados pela Instância Municipal de Controle Social do Programa 

Bolsa Família e por este Conselho por meio da Resolução/CMAS nº 18/2014, os Planos de Aplicação do 

IGD-M/PBF/2014 das Secretarias Municipais: SEASO, SESAU e SEMED, totalizando o valor de R$ 

514.432,52 (quinhentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e dois reais com cinquenta e dois centavos), 

referente à arrecadação prevista para o exercício de 2014; 

CONSIDERANDO que durante a execução orçamentária de 2014, a SEASO constatou que os valores 

repassados pelo MDS com referência ao IGDM/PBF, sofreram uma considerável redução. Os valores 

previstos a receber eram aproximadamente de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mensais, sendo que a 

partir do mês de fevereiro de 2014, os repasses foram em média, ao mês, de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais). Isto significa uma frustação de arrecadação em torno de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao 

final dos 12 meses. 
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CONSIDERANDO que restou dos valores do superávit o total de R$ 145.727,52 (cento e quarenta e 

cinco mil setecentos e vinte e sete reais com cinquenta e dois centavos), os quais não foram apreciados e 

deliberados nem pela Instancia Municipal de Controle Social - IMCS, nem por este respeitável Conselho, 

haja vista que, somente nesta data a SEASO está encaminhando este saldo para conhecimento, apreciação 

e deliberação do CMAS; 

CONSIDERANDO que houve a frustração e consequentemente a redução financeira dos repasses pelo 

MDS e buscando garantir 100% as aquisições dos itens já aprovados; 

CONSIDERANDO o oficio nº 954/2014 recebido da SEASO, que sugere, tendo em vista a frustração da 

arrecadação dos valores do ano em exercício, que o valor de R$ 145.727,52 que completa o total a ser 

reprogramado, seja utilizado para complementar o pagamento dos itens já contemplados no Plano de 

Aplicação aprovado pela Resolução nº 18/2014/CMAS. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º -APROVARque a SEASO utilize o valor de R$ 145.727,52 (cento e quarenta e cinco mil e 
setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos)do superávit 2013 do IGD/M/PBF para 
complementar o pagamento dos itens já contemplados no Plano de Aplicação aprovado pela Resolução nº 
18/2014/CMAS. 
 
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Cascavel, 20 de outubro de 2014. 
 
 

Susana Medeiros Dal Molin 
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 




