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RESOLUÇÃO nº 034, de 29 de abril de 2016. 
 

APROVA a reprogramação apresentada  pe la  

SEASO dos saldos remanescentes dos pisos 

federais da Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial de Média Complexidade, do IGD-MPBF e 

do IGD SUAS, superávit 2015, no total de R$ 

372.737.89 e Aprova o Plano de Aplicação do 

Aprimora Rede no valor de R$ 854,34. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Extraordinária realizada 

em 29 de abril de 2016 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 Federal n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 12.435/2012, SUAS – Sistema Único de Assistência 

Social. 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 4.537/2007 de 18 de abril de 2007. 

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

de Assistência Social - CNAS, conforme Resolução nº 145 de 15/10/2004, publicado no D.O.U. 

em 28/10/2004. 

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. 

CONSIDERANDO as orientações referentes à aplicação e reprogramação dos recursos 

financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, 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 contínua e sem interrupção; 

CONSIDERANDO que na reprogramação dos Saldos os recursos remanescentes podem ser 

aplicados dentro de cada nível de Proteção, Básica e Especial, conforme as Portarias Federais nº 

440 e 442 de 2005, com exceção do Piso Projovem Adolescente no qual os recursos 

remanescentes devem ser aplicados especificamente neste Serviço; 

CONSIDERANDO que a SEASO, por meio dos Serviços de Proteção Social Básica e Especial 

de Média, prestou os serviços socioassistenciais de forma continua e sem interrupções.  

CONSIDERANDO que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 

prestados por entidades e organizações de assistência social 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 Ofício nº 368/2016 recebido da SEASO, que encaminha solicitação de 

apreciação e deliberação da reprogramação de saldos do Superávit de 2015 dos recursos 

repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao Fundo Municipal de 

Assistência Social (FMAS) da proteção social básica no valor de R$ 10.268,69 e da proteção 

social especial de média complexidade no valor de R$ 7.546,53, do IGD-MPBF no valor de R$ 

329.773,18 e IGD SUAS R$ 25.149,49, totalizando o superávit 2015 de R$ 372.737.89.  

CONSIDERANDO Ofício nº 368/2016 recebido da SEASO, que encaminha solicitação de 

apreciação do Plano de Aplicação do superávit 2015 do recurso Aprimora Rede no valor de R$ 

854,34, referente à aplicação dos questionários do Cadastro Nacional de Entidades de 

Assistência Social - CNEAS. 
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RESOLVE: 
 

Art. 1º - APROVAR a reprogramação apresentada pela SEASO dos saldos 

remanescentes dos pisos federais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, do IGD-MPBF e do IGD SUAS, superávit 2015, no total de R$ 372.737.89 e 

Aprova o Plano de Aplicação do Aprimora Rede no valor de R$ 854,34, referente à aplicação 

dos questionários do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS. 

 

Art. 2° - DELIBERAR que a SEASO faça os Planos de Aplicação dos referidos valores a serem 

reprogramados, e apresente para apreciação e deliberação do CMAS. 

 

Art. 3° - DELIBERAR que quanto aos IGD SUAS e IGD-M-PBF a SEASO garanta o 

percentual mínimo obrigatório ao controle social (CMAS), sendo que a Secretaria Executiva 

deverá apresentar Plano de Aplicação.  

 

Art. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cascavel, 29 de abril de 2016. 

 
 

 

Maria Tereza Chaves 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 

 

 

 


