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RESOLUÇÃO nº 040, de 10 de maio de 2018. 

 

APROVA o Relatório de Prestação de 

Contas da execução orçamentária e 

financeira do FMAS referente ao 1º 

trimestre de 2018, apresentado pela 

SEASO. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, após discussão e 

deliberação do Plenário em Reunião Ordinária realizada em 10 de maio de 2018, e no uso 

de suas competências que lhe confere a Lei Municipal nº 6.751/2017, e: 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 4.320/1964 - Institui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal. 

 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988. 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

e suas alterações.  

 

CONSIDERANDO a Lei federal nº 8.666/1993 – que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 

dá outras providências.  

 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 8.742/93 Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS.  

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.435/2011 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 dá Outras Providências”. 
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CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, que “Estabelece o 

regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos 

financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime 

de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; define 

diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil; 

institui o termo de colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis nº 8.429, de 2 de 

junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999”;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 13.132 de 25 de outubro de 2016, que 

“Regulamenta a Lei Federal nº 13.019, de 19 de julho de 2014, para dispor sobre regras e 

procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública do 

município de Cascavel e as Organizações da Sociedade Civil, mediante a execução de 

Atividades ou de Projetos previamente estabelecidos em Planos de Trabalho inseridos em 

Termos de Colaboração, em Termos de fomento ou em Acordo de Cooperação”; 

 

CONSIDERANDO a Resolução TCE nº 28/2011 - Dispõe sobre a fiscalização e a prestação 

de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná quanto às transferências voluntárias 

de recursos financeiros no âmbito estadual e municipal, institui o Sistema Integrado de 

Transferências - SIT e dá outras providências.  

 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa TCE nº 61/2011 - Regulamenta a Resolução nº 

28/2011, dispõe sobre a formalização, a execução, a fiscalização e a prestação de contas 

das transferências de recursos financeiros no âmbito estadual e municipal, regulamenta o 

Sistema Integrado de Transferências - SIT e dá outras providências.  

 

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 que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 

prestados por entidades e organizações de assistência social, assim como os serviços 

governamentais deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política 

Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, visando 

garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas condições de trabalho. 

 

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

previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a qual foi aprovada pelo CMAS, para o 

exercício de 2017, no que se refere aos recursos alocados no FMAS. 
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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 o Ofício SEASO n.º 471 de 10 de abril de 2018, que encaminha para 

apreciação e deliberação do CMAS, o Relatório de Prestação de Contas da execução 

orçamentária e financeira do FMAS referente ao 1º trimestre de 2018, informa que no 

primeiro trimestre de 2018, o Ministério de Desenvolvimento Social–MDS depositou apenas 

duas parcelas do recurso Índice de Gestão Descentralizada - IGD PBF, sendo o total de 

50.051,13 (cinquenta mil cinquenta e um reais e treze centavos), e que com relação ao 

Recurso Federal Acessuas Trabalho, a Seaso informa que o valor em conta foi devolvido ao 

FNAS conforme já deliberado pelo CMAS, sendo que a com a aprovação dos Planos de 

Aplicação referente aos valores de superávit dos Pisos Federais e Estaduais, a Secretaria 

está iniciando o processo de compras; 

 

CONSIDERANDO o Relatório de Prestação de Contas da Execução Orçamentária e 

Financeira do FMAS referente ao 1º trimestre de 2018, apresentado pela SEASO: BLOCO 

DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: nenhuma parcela paga neste período, sendo que o valor 

em conta em 31/03/2018 é de R$ 1.028.321,43, e destes, o montante de R$ 373.894,63 é 

Empenhos a pagar, tendo de saldo a aplicar (valor atual na conta menos total empenhado) o 

valor de R$ 654.426,80. BLOCO DA MÉDIA COMPLEXIDADE: nenhuma parcela paga 

neste período, sendo que o valor em conta em 31/03/2018 é de R$ 583.422,49, e destes, o 

montante de R$ 174.808,10 é Empenhos a pagar, tendo de saldo a aplicar (valor atual na 

conta menos total empenhado) o valor de R$ 408.614,39. BLOCO ALTA COMPLEXIDADE: 

nenhuma parcela paga neste período, sendo que o valor em conta em 31/03/2018 é de R$ 

950.251,95, e destes, o montante de R$ 331.114,54 é Empenhos a pagar, tendo de saldo a 

aplicar (valor atual na conta menos total empenhado) o valor de R$ 619.137,41. AÇÕES 

ESTRATÉGICAS DO PETI: nenhuma parcela paga neste período, sendo que o valor em 

conta em 31/03/2018 é de R$ 223.813,62, e destes, o montante de R$ 78.830,74 é 

Empenhos a pagar, tendo de saldo a aplicar (valor atual na conta menos total empenhado) o 

valor de R$ 144.982,88. BPC ESCOLA: nenhuma parcela paga neste período, sendo que o 

valor em conta em 31/03/2018 é de R$ 5.119,32, e destes, o montante de R$ 4.997,30 é 

Empenhos a pagar, tendo de saldo a aplicar (valor atual na conta menos total empenhado) o 

valor de R$ 122,02. IGD SUAS: nenhuma parcela paga neste período, sendo que o valor em 

conta em 31/03/2018 é de R$ 92.136,54, e destes, o montante de R$ 36.995,41 é 

Empenhos a pagar, tendo de saldo a aplicar (valor atual na conta menos total empenhado) o 

valor de R$ 55.141,13. IGD PBF: foram duas parcelas pagas neste período, sendo que o 

valor em conta em 31/03/2018 é de R$ 546.238,17, e destes, o montante de R$ 61.513,42 é 
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Empenhos a pagar, tendo de saldo a aplicar (valor atual na conta menos total empenhado) o 

valor de R$ 484.724,75. APRIMORA REDE: nenhuma parcela paga neste período, sendo 

que o valor em conta em 31/03/2018 é de R$ 29,92, e destes, o montante de R$ 29,74 é 

Empenhos a pagar, tendo de saldo a aplicar (valor atual na conta menos total empenhado) o 

valor de R$ 0,18. FEAS: RESIDÊNCIA INCLUSIVA: valor em conta em 31/03/2018 é de R$ 

179.556,75, e destes, o montante de R$ 163.000,00 é Empenhos a pagar, tendo de saldo a 

aplicar (valor atual na conta menos total empenhado) o valor de R$ 16.556,75. PPAS II - 

CREAS POP: valor em conta em 31/03/2018 é de R$ 67.575,63, e destes, o montante de 

R$ 19.211,90 é Empenhos a pagar, tendo de saldo a aplicar (valor atual na conta menos 

total empenhado) o valor de R$ 48.363,73. PPAS IV- ACOLHIMENTO: valor em conta em 

31/03/2018 é de R$ 99.501,44, e destes, o montante de R$ 60.363,43 é Empenhos a pagar, 

tendo de saldo a aplicar (valor atual na conta menos total empenhado) o valor de R$ 

39.138,01. ABORDAGEM SOCIAL: valor em conta em 31/03/2018 é de R$ 45.661,65, não 

existem valores de Empenhos a pagar, tendo de saldo a aplicar (valor atual na conta menos 

total empenhado) o valor de R$ 45.661,65. ACOLHIMENTO SITUAÇÃO DE RUA - CASA 

POP: valor em conta em 31/03/2018 é de R$ 44.654,28, e destes, o montante de R$ 

44.000,00 é Empenhos a pagar, tendo de saldo a aplicar (valor atual na conta menos total 

empenhado) o valor de R$ 654,28. LIVRES – FUNDO MUNICIPAL: Previstos na LDO R$ 

23.070.851,00, Empenhado em 2018 R$ 7.659.162,74 Reservado para Execução das 

Atividades da Secretaria R$ 15.411.688,26. RESOLVE: 

 

Art. 1º APROVAR o Relatório de Prestação de Contas da Execução Orçamentária e 

Financeira do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS referente ao 1º trimestre de 

2018, que ficará disponível nos arquivos na Secretaria Executiva do CMAS. 

 

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

 

Cascavel, 24 de maio de 2018. 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2017/2019 

 
 

 
 
 
 


