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RESOLUÇÃO nº 060, de 28 de julho de 2016. 
 

RETIFICA o Demonstrativo Sintético Anual 2014 

SUAS WEB dos Serviços e Programas da SEASO. 
 

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

realizada em 14 de julho de 2016, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 

4.537/07, e:  
 

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social, que dispõe 

sobre as competências do Conselho de Assistência Social. 

CONSIDERANDO a Portaria do MDS- Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

– MDS n.º 625, de 10 de agosto de 2010 que dispõe sobre a forma de repasse dos recursos do 

cofinanciamento federal aos Estados, Distrito Federal e Municípios e sua prestação de contas, por 

meio de sistema eletrônico no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, e dá outras 

providências. 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social – CNAS, conforme Resolução nº 145/2004. 

CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo CNAS 

através da Resolução 109/2009 e suas atualizações. 

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

CONSIDERANDO o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS 

através da Resolução n.º 097/2014 e suas atualizações. 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 064, de 19 de setembro de 2013, que “Aprova a 

municipalização do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência 

em Residência Inclusiva, bem como, a prorrogação do prazo até junho de 2014 para a implantação 

da 2ª unidade deste Serviço”.  

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de manifestação do Conselho quanto ao cumprimento das 

finalidades dos repasses de recursos através do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS. 

CONSIDERANDO que o MDS através do Oficio nº 9329 CPCRFF/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS 

de 17 de dezembro de 2015 solicitou junto a SEASO, a regularização da Prestação de Contas 

exercício 2014 dos valores repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social à Prefeitura 

Municipal de Cascavel/PR, para a execução dos serviços e/ou programas socioassistenciais no 

âmbito do SUAS, consubstanciado no processo de nº 71001.020357/2015-37.  

CONSIDERANDO ofício SEASO nº 647 de 24 de junho de 2016, que solicita apreciação e 

deliberação do CMAS, referente a Retificação Demonstrativo Sintético Anual da execução físico-

financeira dos Serviços/Programas do exercício 2014, o qual foi retificado por este órgão gestor, 

sob solicitação do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA, objetivando corrigir 

valores lançados às receitas do Piso de Alta complexidade II – PAC II. 

CONSIDERANDO que na ocasião do preenchimento do Demonstrativo em 2015, não foi possível 

o lançamento de uma devolução de saldo de convênio realizada pela Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de Cascavel – APAE, a qual até o inicio do exercício de 2014 executava o Serviço 

de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residência Inclusiva 

recebendo recursos municipal e federal do PAC II para apoiá-la na gestão do Serviço. Com o 

encerramento dos convênios e a municipalização do serviço de Residência Inclusiva, a APAE 

restituiu uma sobra do convênio federal diretamente à conta corrente do recurso especifico, no valor 

total de R$ 38.845,67 (trinta e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete 

centavos). 

CONSIDERANDO que no Demonstrativo não havia campo especifico para inserção de 

informações referente à devolução de saldos, não ocorreu, portanto, o lançamento desta informação, 

contudo, houve por parte da SEASO, antes de finalizar o Demonstrativo, tentativas de se esclarecer 
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junto ao MDS como poderia ser feito tais lançamentos, porém, não teve êxito, e para não perder o 

prazo estabelecido a SEASO finalizou o documento, sem, contudo, informar o valor da devolução 

da APAE. 

CONSIDERANDO que o MDSA possibilitou a reabertura do Demonstrativo dos 

Serviço/Programas, e orientou a SEASO a cadastrar o valor da devolução no campo “rendimentos 

de aplicação financeira”. 

CONSIDERANDO que a SEASO informou que a única alteração ocorrida no Demonstrativo 

Financeiro exercício 2014 foi com relação a prestação de contas do recurso PAC II, sendo que os 

demais lançamentos permaneceram inalterados e que a SEASO relatou sobre estas ocorrências no 

campo “comentário do gestor”. 

CONSIDERANDO que assim como o MDSA possibilitou à SEASO que retificasse o 

Instrumental, também reabriu o Demonstrativo 2014 para que o CMAS coloque seu parecer se 

manifestando quanto à aprovação da retificação do Demonstrativo de 2014. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º RETIFICAR o Demonstrativo Sintético Anual SUAS WEB exercício 2014 referente aos 

Serviços e Programas, da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO, o qual demonstra a 

prestação de contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social em 2014.  
 

Paragrafo Único – O Demonstrativo a que se refere o caput deverá ser republicado na integra. 
 

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

Cascavel, 28 de julho de 2016. 
 
 

 

Maria Tereza Chaves 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


