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RESOLUÇÃO nº 071, de 22 de agosto de 2012 
 

Aprova o Projeto de implementação do Serviço de 
Proteção Especializado a Famílias e Indivíduos – 
PAEFI 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Extraordinária realizada 
em 22 de agosto de 2012, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 
4.537/07, e:  
CONSIDERANDO a deliberação nº035 do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS 
de 03 de agosto de 2012, a qual dispõe sobre o repasse de recursos financeiros aos 
municípios, através do Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS para execução de 
serviços de proteção social especial de média complexidade: Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI. 
CONSIDERANDO que o PAEFI atende famílias e indivíduos que vivenciam violações de 
direitos por ocorrência de: violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso 
e/ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida 
socioeducativa ou medida de proteção; tráfico de pessoas; situação de rua e mendicância; 
abandono; vivência de trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual 
e/ou raça/etnia; outras formas de violação de direitos decorrentes de 
discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de 
vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar; descumprimento de 
condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos; 
CONSIDERANDO que a deliberação nº 035 do Conselho Estadual de Assistência Social - 
CEAS tem como objetivo implementar o repasse de recursos financeiros, por meio de 
convênio entre Estado e Município, com repasse Fundo a Fundo, para execução de Serviço 
da Proteção Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). Sendo que o prazo do convênio será de 12 
meses com previsão de início em novembro do corrente ano; 
CONSIDERANDO que Cascavel atende aos requisitos necessários de habilitação e 
qualificação técnica exigida, podendo pleitear o valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e 
duzentos reais), sendo que, 50 % do valor total do repasse serão aplicados em investimento 
(Equipamentos e Mobiliários), e 50% em custeio (Material de Consumo e Serviço de 
Terceiros (pessoa jurídica e física); 
CONSIDERANDO que o Município deverá apresentar a contrapartida financeira de 5% do 
valor total, o que equivale a R$ 1.560,00 (hum mil, quinhentos e sessenta reais), cujo valor 
poderá podendo ser utilizada a critério do Município;  
CONSIDERANDO a função do Estado na complementação de repasse de recursos aos 
municípios para a implementação dos serviços socioassistenciais executados pelos 
municípios. 
CONSIDERANDO o ofício 516/2012 da Secretaria de Assistência Social o qual apresenta o 
Projeto de implementação do Serviço de Proteção Especializado a Famílias e Indivíduos – 
PAEFI e informa que o município poderá pleitear a implementação ou qualificação de 
apenas um PAEFI e que por isso o referido convênio será executado pelo Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS III.  
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RESOLVE: 
 
Art. 1° - Aprovar o Projeto técnico e plano de aplicação para implementação do Serviço de 
Proteção Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI apresentado pela Secretaria de 
Assistência Social o qual objetiva a implementação do referido Serviço desenvolvido pelo 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS III 
Parágrafo único: O Projeto objetiva a obtenção de recursos do Fundo Estadual de 
Assistência Social- FEAS, conforme deliberação 035/2012 do CEAS/PR. 
 
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Cascavel, 22 de agosto de 2012. 

 
 

Inês de Paula 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


