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RESOLUÇÃO nº 023 de 27 de fevereiro de 2018. 

 

APROVA o Plano de Aplicação para 

2018 dos recursos alocados no 

Fundo Municipal de Assistência 

Social-FMAS.  

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 

Ordinária realizada em 27 de fevereiro de 2018 e no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Municipal nº. 6.751/2017, e: 

 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988. 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe 

sobre a organização da Assistência Social.  

 

CONSIDERANDO a Lei Federal 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 6.751 de 15 de setembro de 2017 que “Dispõe 

sobre o Sistema Único de Assistência Social de Cascavel – SUAS e Outras 

Providências”. 

 

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

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. 
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CONSIDERANDO a Instrução Normativa RFB nº 1.143/2011 - Dispõe sobre os 

fundos públicos inscritos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como 

Órgãos Públicos. 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que 

aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - 

NOB/SUAS. 

 

CONSIDERANDO a Portaria MDS nº 113 de 10 de dezembro de 2015, que 

“Regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá outras 

providências.  

 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 070, de 14 de setembro de 2016 que 

“DELIBERA que a SEASO apresente um Instrumental do Plano de Aplicação dos 

recursos alocados no Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS”.  

 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 089, de 22 de novembro de 2016, que 

“APROVA o Instrumental do Plano de Aplicação apresentado pela SEASO referente 

aos recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS”. 

 

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 a Resolução Conjunta CMAS, CMDCA, CMDI e CMDM nº 001 de 

29 de junho de 2017, que “APROVA a Proposta Orçamentária da Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SEASO - Exercício 2018 e PPA 2018/2021”. 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, fez a 

previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, sendo que a proposta 

orçamentária apresentada aos Conselhos vinculados a SEASO e ao CMAS que 

após análise e algumas alterações, foi aprovada para o exercício de 2018, sendo 
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que os recursos destinados aos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais foram alocados no FMAS. 

 

CONSIDERANDO o Plano Municipal de Assistência Social - PMAS apresentado 

pela SEASO que consta os valores de recursos livres do Município previstos na LDO 

2018 no total de R$ 23.070.851,00 (vinte e três milhões e setenta mil, oitocentos e 

cinquenta e um reais), contudo, em 2017 a SEASO precisou da suplementação de 

aproximadamente dois milhões além do valor previsto na LDO para 2017. Fato que 

gerou discussão junto às Comissões Permanentes do CMAS, pois, no PMAS os 

valores previstos para o exercício 2018, cujos valores disponíveis são: R$ 

23.070.851,00, sendo necessário a suplementação de R$ 2.500.000,00 que totalizam o 

montante de R$ 27.685.963,80, que se comparados com o valor já executado em 

2017, é extremante próximo, frente ao aumento permanente de demandas de 

atendimentos e a necessidade de reordenamentos de serviços existentes e de 

novos serviços. 

 

CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 144 de 08 de fevereiro de 2018, que 

encaminha para apreciação e deliberação do CMAS o Plano de Aplicação do Fundo 

Municipal de Assistência Social para o exercício 2018. 

 

CONSIDERANDO o Parecer das Comissões Permanentes do CMAS, que é 

favorável a aprovação da proposta de Aplicação dos recursos do FMAS exercício 

2018, conforme Plano de Aplicação apresentado pela SEASO, sendo que: I- Em 

relação ao Piso de Média Complexidade dos recursos federais seja adequado 

orçamento pelo excesso de arrecadação, passando do valor de R$ 727.008,00 

(setecentos e vinte e sete mil e oito reais) previstos na LDO, para o valor de R$ 

847.012,80 (oitocentos e quarenta e sete mil, doze reais e oitenta centavos). II- 

Quanto ao Piso Proteção Social Especial de Alta Complexidade dos recursos 

federais, seja adequado orçamento pelo excesso de arrecadação, do valor de R$ 

948.000,00 (novecentos e quarenta e oito mil reais) previstos na LDO, para o valor 

de R$ 1.188.000,00 (um milhão cento e oitenta e oito mil reais). III- Em relação aos 

recursos estaduais, a Modalidade FEAS - Abordagem Social seja ajustado o 

orçamento, que passará do valor de R$ 36.000,000 (trinta e seis mil reais) previsto 

na LDO, para o valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). IV- Em 

consideração ao recurso estadual na Modalidade Acolhimento Casa Pop seja 
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realizada a adequação do orçamento com o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil 

reais). V- Em relação à previsão orçamentária do recurso do Centro da Juventude 

informamos que o valor previsto para este ano será para a aquisição dos 

equipamentos, sendo que em 2016 foi realizado o empenho referente à Van de 16 

lugares (conforme Resolução CMAS nº 072/2017) e por tal motivo não consta o valor 

integral. RESOLVE:  

 

Art. 1º APROVAR o Plano de Aplicação 2018 dos recursos alocados no Fundo 

Municipal de Assistência Social-FMAS, apresentado pela SEASO, conforme anexo. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cascavel, 19 de março de 2018. 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2017/2019 
 

 


