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RESOLUÇÃO nº 067, de 16 de outubro de 2014. 
 

Indefere a solicitação do 
Provopar referente ao 
redirecionamento dos recursos do 
convênio nº  143/12 previstos para 
a Cozinha Comunitária do Jardim 
Presidente.  
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 
06 de outubro de 2014 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 n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; 
 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 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 aResolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que 
“Dispõe sobre a formalização, a execução, a fiscalização e a prestação de contas das 
transferências de recursos financeiros e demais repasses no âmbito estadual e municipal, 
institui o Sistema Integrado de Transferências - SIT e dá outras providências”; 
 

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 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 o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo 
CMAS através da Resolução nº 035/2010 e alterado pela Resolução/CMAS nº 056/2013; 
 

CONSIDERANDO a Resolução 095 de 06 de dezembro de 2012 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, Projetos 
e benefícios socioassistenciais; 
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CONSIDERANDO o Oficio nº 39/14, recebido da entidade Programa do Voluntariado 
Paranaense Núcleo Cascavel - PROVOPAR, que informa o fechamento da Cozinha 
Comunitária do Jardim Presidente e propõe o Projeto Oficina do Pão o qual será  
desenvolvido no mesmo terreno da Cozinha Comunitária do Interlagos,  num 
prédio que está em construção; 
 

CONSIDERANDO o oficio nº 1009/2014 de 25 de setembro de 2014 recebido da SEASO, 
que esclarece que o Município vê-se impossibilitado de redirecionar os recursos, repassado 
para a Cozinha Comunitária do Jardim Presidente,  para outra finalidade, haja vista 
que existe um Convênio vigente com o Provopar que prevê a execução de um objeto 
especifico, o qual não pode ser alterado; 
 

CONSIDERANDO que os repasses referentes à Cozinha Comunitária do Jardim 
Presidente,foram repassados de forma integral nos meses de agosto e setembro/2014 pelo 
Município; 
 

CONSIDERANDOo Parecer das Comissões da Área da Proteção Social Básica e de 
Orçamentos e Finanças que tem por indicativo à plenária que INDEFIRA a solicitação da 
Entidade Provoparde redirecionar os recursos repassados para a Cozinha Comunitária do 
Jardim Presidente,  para o Projeto Oficina do Pão. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - INDEFIRIR a solicitação da Entidade Provoparde redirecionar os recursos previstos 
no convênio nº 143/2012 referente ao financiamento da Cozinha Comunitária do Jardim 
Presidente para oProjeto Oficina do Pão. 
 

Art. 2° - Que a Entidade Provopar devolva aos cofres públicos os valores: R$ 
1.016,00(hummil e dezesseis reais) referentes ao repasse do mês de agosto e R$ 2.080,70(dois 
mil e oitenta reais, com setenta centavos) referentes ao repasse de setembro, totalizando R$ 
3.096,70(três mil e noventa e seis reais com setenta centavos). 
 

Art. 3° - Que a entidade Provoparrealize a reformulação do Plano de Trabalho e Aplicação do 
Convenio nº 143/2012, ajustando-o conforme a nova perspectiva de desembolso financeiro a 
partir do mês de outubro/14, devendo respeitar as categorias de despesas. 
 

Art. 4° - Que Município a partir do mês de outubro/2014, reduza o valor dos repasses 
financeiros previstos para a EntidadeProvopar. 
 

Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 16 de outubro de 2014. 

 

Susana Medeiros Dal Molin 

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 




