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RESOLUÇÃO nº 059, de 19 de julho de 2017. 
 

APROVA o Termo de Adesão e o Plano de 
Ação apresentado pela SEASO referente a 
Deliberação  do CEAS nº 40/2017. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 
Ordinária realizada em 18 de julho de 2017, 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 Orgânica de Assistência Social n°8.742 de 07 de dezembro 
de 1993, alterada pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011, a qual dispõe sobre a 
organização da Assistência Social. 
  
CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal da República, 
que estabelece como dever “da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão”. 
 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 4.277/1996 que institui o Fundo Municipal 
de Assistência Social. 
 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 que dispõe sobre a Política 
Municipal de Assistência Social e dá outras providências. 
 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, conforme Resolução nº 145/2004. 
 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 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 Resolução CNAS nº 109, de 2009, que versa sobre a 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS. 
 

CONSIDERANDO a Deliberação nº 04 de 20 de março de 2009, alterada pela 
Deliberação n°09/2009, ambas do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CEDCA/PR, a qual aprova o Programa Centros da Juventude. 
 

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 17.544 de 17 de abril de 2013, 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 nº 8.742/1993 e dá outras providências. 
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CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 13, de 13 de maio de 2014, que “Inclui na 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada por meio da 
Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS, a faixa etária de 18 a 59 anos no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos”. 
 

CONSIDERANDO a Deliberação do CEAS nº 40/2017 que versa pela aprovação do 
Incentivo Centro da Juventude – Paraná Seguro, modalidade de cofinanciamento 
para ações de Assistência Social, repassado aos municípios pelo Fundo Estadual de 
Assistência Social – FEAS. Sendo que os recursos destinados a aplicação de 
custeio, investimento e pagamento de pessoal, serão transferidos em duas parcelas, 
sendo a primeira a ser realizada em 2017 no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil 
e quinhentos reais) e a segunda a ser realizada no 1° trimestre de 2018 no valor de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais). E o recurso direcionado para aquisição de veículo 
para transporte de pessoas tipo Van, será transferido em parcela única.  
 

CONSIDERANDO que o Incentivo Centro da Juventude – Paraná Seguro, 
compreende o cofinanciamento de ações para o desenvolvimento dos objetivos e 
diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS, 
correlatas à Proteção Social Básica, visando a prevenção de situações de risco por 
meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, em consonância com a Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais publicados conforme a Resolução n°109/2009 CNAS. 
 

CONSIDERANDO que o Termo de Adesão, bem como o Plano de Ação, deverá ser 
aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, sendo obrigatória 
também a aprovação do CMAS em casos de eventuais alterações ou correções que 
se façam necessárias. 
 

CONSIDERANDO o Ofício SEASO nº 915 de 14 de julho de 2017 que solicita 
deliberação do CMAS sobre o Termo de Adesão e o Plano de Ação referente a 
Deliberação nº 40/2017 do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, para 
que Cascavel possa realizar a adesão e acessar os recursos previstos a serem 
repassados Fundo a Fundo no valor de R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete 
mil e quinhentos reais), em duas parcelas, sendo para o ano de 2017, o valor de R$ 
197.500,00, e para o ano de 2018 o valor de R$ 100.000,00, destinados para ações 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos desenvolvido no Centro da 
Juventude, e que será ampliado a faixa etária do público atendido, passando a 
atender também jovens até 24 anos. Sendo que para o ano de 2017 está previsto a 
aquisição de veiculo para transporte de pessoas - Tipo Van, no valor de R$ 
160.000,00 e para o SCFV o valor de R$ 37.500,00 que poderá ser aplicado para 
custeio, Investimento/Capital e Recursos Humanos. 
 

CONSIDERANDO o Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica e 
de Orçamento e Finanças do CMAS, que é favorável a aprovação do Termo de 
Adesão e do Plano de Ação referente a Deliberação CEAS nº 40/2017, sendo que a 
SEASO deverá apresentar o Plano de Trabalho e Aplicação detalhado do recurso 
referente ao ano de 2017 para aprovação do CMAS do valor de R$ 37.500,00, haja 
vista que o valor de R$160.000,00 restantes é referente a aquisição de um Veiculo 
para transporte de pessoas Tipo Van; Que a SEASO por meio do Centro da 
Juventude apresente a documentação em consonância com o artigo 18 da 
Resolução CMAS nº 074/2014, solicitando aprovação deste Conselho para a oferta 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para jovens de 18 a 29 
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anos, haja vista que deverá manter atendimento mínimo de cem 
adolescentes/jovens/mês na faixa etária entre quinze e vinte e quatro anos de idade. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- APROVAR o Termo de Adesão e o Plano de Ação apresentado pela SEASO 
referente à Deliberação do CEAS nº 40/2017, sendo que o aporte financeiro na 
modalidade Fundo a Fundo será no valor de R$ 297.500,00, depositados pelo Fundo 
Estadual de Assistência Social – FEAS do Paraná em conta do Fundo Municipal de 
Assistência Social – FMAS de Cascavel. 
 

Paragrafo Único - A Secretária Executiva do CMAS deverá preencher no Plano de 
Ação de que trata o caput deste artigo 1º, no item VI - Parecer do Conselho 
Municipal de Assistência Social - CMAS sobre o Plano de Ação. 

 

Art. 2º- DELIBERAR que a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO 
apresente para apreciação e deliberação do CMAS, o Plano de Trabalho e Aplicação 
detalhado do recurso referente ao repasse de 2017, no valor de R$ 37.500,00. 
 

Art. 3º- DELIBERAR que a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO 
através do Centro da Juventude apresente Plano de Ação do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para jovens de 18 a 29 anos, pois, deverá 
manter atendimento mínimo de cem adolescentes/jovens/mês na faixa etária entre 
quinze e vinte e quatro anos de idade no Centro da Juventude. 
 

Art. 4º- Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.   
 

Cascavel, 19 de julho de 2017. 
 
 

Hudson Márcio Moreschi Junior 

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
Gestão 2015/2017 

 


