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RESOLUÇÃO nº 062, de 12 de julho de 2018. 

 

OFICIAR a SEDS para que efetive o repasse 

e ao CEAS para que delibere favorável ao 

repasse das parcelas dos PPAS II, PPAS IV e 

Residência Inclusiva do 1º trimestre de 2018 

para o Município de Cascavel/PR. 

 

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

realizada em 12 de julho de 2018, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 

Municipal nº. 6.751/2017, e:  

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, em especial o disposto nos artigos 203 e 

204, da Seção IV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que trata da 

Política Pública de Assistência Social; 

 

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

 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 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”. 

 

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 Lei Estadual nº 17.544, de 17/04/13, que dispõe sobre a transferência 

automática de recursos do Fundo Estadual da Assistência Social para os Fundos Municipais 

de Assistência Social em atendimento ao disposto nos incisos I e II do art. 13 da Lei Federal 

nº 8.742/93, e dá outras providências; 
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 8543, de 17 de julho de 2013, que regulamenta a 

transferência automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para os 

Fundos Municipais, em atendimento a Lei estadual nº 17.544, de 17 de abril de 2013; 

 

CONSIDERANDO o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano VIVER 

SEM LIMITE, instituído por meio do Decreto Federal nº 7.612, de 17 de novembro de 2011; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012 que aprova a 

Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social - NOB/SUAS; 

 

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 dos Municípios e do Distrito Federal; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 34, de 28 de novembro de 2011 que Define a 

Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária no campo da assistência social e estabelece seus requisitos; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas atualizações; 

 

CONSIDERANDO a Deliberação nº 74/2013 do Conselho Estadual de Assistência Social – 

CEAS, que aprovou o repasse de recursos Fundo a Fundo para atendimento do Programa 

Viver sem Limite do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Piso Fixo 

de Média Complexidade para os Serviços de Proteção Social em Centro Dia de Referência 

para Pessoa com Deficiência e do Piso de Alta Complexidade II – PAC II, para o Serviço de 

Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em situação de 

Dependência em Residência Inclusiva aos municípios que aderiram e tiveram seus Planos 

de Reordenamento aprovados pelo MDS nas 1ª, 2ª e 3ª expansões; 

 

CONSIDERANDO a deliberação nº 037/14 do Conselho Estadual de Assistência Social – 

CEAS, que aprovou o repasse de recurso Fundo a Fundo do Piso Paranaense de 

Assistência Social - PPAS II, para cofinanciamento do Serviço Especializado para Pessoas 

em Situação de Rua, em Centro POP; 
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CONSIDERANDO a deliberação nº 32/15 do Conselho Estadual de Assistência Social – 

CEAS, que aprovou o repasse de recurso Fundo a Fundo do Piso Paranaense de 

Assistência Social - PPAS IV, Acolhimento de crianças, adolescentes, jovens até 21 anos; 

CONSIDERANDO o Termo de Adesão que o Município por meio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social firmou com o Estado, com objetivo de formalizar as responsabilidades e 

compromissos decorrentes do aceite do cofinanciamento Estadual, referente ao Programa 

Viver Sem Limites do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que 

aceitaram a expansão do Piso Fixo de Média Complexidade para o Serviço de Proteção 

Social Especial em Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência e Piso de Alta 

Complexidade II - PAC II, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos 

com Deficiência em situação de dependência em Residência Inclusiva; 

 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 099, de 09 de novembro de 2017, que “DELIBERA 

pela aprovação de nova alteração no Plano de Trabalho e Aplicação apresentado pela 

SEASO referente ao Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS IV – FEAS”. 

 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 102/2017 que define os parâmetros para a 

inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de 

assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos 

e Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, 

Programas e Benefícios socioassistenciais; 

 

CONSIDERANDO a Deliberação CEAS n°057/2016 que versa sobre a criação de um novo 

indicador para o bloqueio e/ou suspensão dos recursos aos municípios, devido à existência 

de saldos dos repasses estaduais, referentes aos serviços tipificados, aprimoramento da 

gestão e benefícios eventuais, cujo o valor seja superior a 12 meses de parcelas nas contas. 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 047, de 23 de maio de 2018, que “Delibera pela 

aprovação total do Relatório de Prestação de Contas do Cofinanciamento Estadual referente 

ao 2º Semestre de 2017 dos Pisos: Abordagem Social para pessoas em situação de rua; 

Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua; Centro Pop; Serviço de 

Acolhimento de Crianças e Adolescentes e Residência Inclusiva e dá outras providências”.  

 

CONSIDERANDO o Ofício SEAO n.º 822 de 22 de junho de 2018 de encaminhamento e 

informe ao CMAS do Ofício SEASO nº 809/2018 encaminhado à SEDS, onde a Secretaria 

Municipal de Assistência Social solicita análise de suspensão de parcelas dos Recursos 

Estaduais PPAS II, PPAS IV e Residência Inclusiva, referente às parcelas do 1º trimestre de 
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2018, devido ao fato do Município de Cascavel ter acumulado 12 (doze) parcelas, desta 

forma, a SEASO solicita a revisão do processo de suspensão dos repasses, haja vista 

conforme estipulado em redação do Art. 2º §1º da Deliberação n° 57/2016 – CEAS será 

aplicado o critério de bloqueio dos repasses, até a comprovação de que o saldo foi utilizado, 

entretanto, a Secretaria apresentou os extratos ao CMAS o que prova que município de 

Cascavel comprova a utilização dos recursos em conta e solicita a SEDS a análise e 

aprovação das situações apresentadas e posteriormente a efetivação das parcelas dos 

recursos PPAS II, PPAS IV e Residência Inclusiva, ao Município de Cascavel. RESOLVE: 

 

Art. 1º OFICIAR a SEDS para que efetive o repasse das parcelas referente aos PPAS II, 

PPAS IV e Residência Inclusiva do 1º trimestre de 2018 para o Município de Cascavel/PR, 

haja vista que a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO comprovou a utilização 

dos recursos em conta. 

 

Art. 2º OFICIAR o CEAS para que delibere favorável ao repasse das parcelas referente aos 

PPAS II, PPAS IV e Residência Inclusiva do 1º trimestre de 2018 para o Município de 

Cascavel/PR, haja vista que a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO 

comprovou a utilização dos recursos em conta. 

 

Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

 
 
 

Cascavel, 31 de julho de 2018. 
 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social  

Gestão 2017-2019 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


