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RESOLUÇÃO nº 090, de 23 de novembro de 2012. 

Aprova a alteração dos valores subvencionados pelo 
FMAS à entidade APAE e altera os dispositivos em 
contrário da Resolução 082/2012 do CMAS  

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 23 
de novembro de 2012 e no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 
4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 082/2012 do CMAS que “Aprova a partilha dos recursos 
alocados no Fundo Municipal de Assistência Social para subvenção social e revoga as 
Resoluções 072/2012 e 076/2012 do CMAS”.  
CONSIDERANDO a Resolução nº 083/2012 do CMAS que “Regulamenta o repasse dos 
recursos sob a forma de subvenção social do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 
para o ano de 2013 e revoga a Resolução 077/2012 do CMAS”. 
CONSIDERANDO o processo de reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional em 
Residência Inclusiva, executado pela entidade APAE, e as orientações técnicas do Ministério 
de Desenvolvimento Social e Combate à Fome- MDS. 
CONSIDERANDO o ofício 819/2012 da SEASO o qual requer a alteração dos valores 
subvencionados pelo FMAS à entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- 
APAE de Cascavel para cofinanciamento do Serviço de Acolhimento Institucional em 
Residência Inclusiva.  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º- Aprovar a solicitação de aumento da subvenção mensal à entidade APAE nos 
seguintes termos 

I. Acréscimo de R$ 12.160,00 oriundos do FMAS, a fim de complementar o 
cofinanciamento do Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva, 
sendo que o repasse total soma o valor de R$ 60.000,00 em convênio com vigência 
de 13 meses; 

II. Repasse de R$ 130.000,00 para o ano de 2013 oriundos do Fundo Nacional de 
Assistência Social- FNAS destinados somente a 01 unidade de Residência Inclusiva 
e o acréscimo de R$ 70.000,00 oriundos do mesmo Fundo referente ao ano de 2012 
e que estão em aplicação destinado à 01 unidade de Residência Inclusiva. O 
repasse total soma o valor de R$ 200.000,00 em convênio com vigência de 13 
meses; 

III. Os valores constantes nos itens 1 e 2, sendo aprovados pela plenária, deverão ser 
alterados na Resolução 082/2012 do CMAS e a entidade deverá reapresentar Planos 
de Trabalho compatíveis com os valores alterados. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data da publicação, revogando-se as 
disposições em contrário da Resolução 082/2012 do CMAS. 

Cascavel, 23 de novembro de 2012. 
 

Inês Aparecida de Paula 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


