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RESOLUÇÃO nº 084 de 21 de novembro de 2013 
 

Aprova a partilha dos recursos alocados ao Fundo Municipal 
de Assistência Social para subvenção social para 2014/2015 
e revoga a Resolução 082/2012 do CMAS.  
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Extraordinária realizada em 
21 de novembro de 2013, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, 
e:  
 
CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 

 

CONSIDERANDO a Lei n.º 12.435 de 06 de julho de 2011que “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 4.537/2007 de 18 de abril de 2007, que em seu o art.18 
estabelece a competência ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, de fixar normas 
para o financiamento da rede de serviços da Política de Assistência Social no Município de 
Cascavel com recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS. 
 
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 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política 
Nacional de Assistência Social;  
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 027/2010 a qual caracteriza as ações de 
assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social, publicado no 
D.O.U. de 20 de setembro de 2010. 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 16, de 05 de maio de 2010, 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; 
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CONSIDERANDO o princípio de supremacia do interesse público (Constituição Federal/88): Se 
deve vincular e direcionar os atos administrativos de modo a garantir que interesses privados não 
prevaleçam nem sucumbam os interesses e necessidades da sociedade como um todo (JUSTEN 
FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006). 

 

CONSIDERANDO o princípio de Economicidade: Estabelece uma relação entre custos, 
benefícios, meios e fins. Verifica se os meios dados (envolvimento de pessoal e material 
adquiridos) foram obtidos com melhor êxito ou se um determinado resultado/fim foi obtido com os 
menores custos possíveis (CF, Lei Federal nº 8666/93). 

 

CONSIDERANDO a necessidade de transparência e ampla divulgação do processo de seleção 
das entidades e organizações de Assistência Social para o co-financiamento de serviços 
socioassistenciais. 

 

CONSIDERANDO da Resolução/CMAS nº 035/2010 que aprova o Sistema Municipal de 
Monitoramento e Avaliação. 

 
CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 095/2012 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. 
 
CONSIDERANDO a vigência e execução financeira dos convênios atualmente firmados entre 
SEASO e entidades e organizações de Assistência Social. 
 
CONSIDERANDO a proposta apresentada pela SEASO, através do ofício nº 867 de 20 de 
novembro de /2013. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Aprovar as diretrizes gerais para a subvenção social através do Fundo Municipal de 
Assistência Social – FMAS dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios prestados pelas 
entidades e organizações de Assistência Social: 
 

I. Poderão ser subvencionados Serviços, Programas e Projetos desenvolvidos por entidades 
inscritas no CMAS na qualidade de: 

a) Entidades de Atendimento: quando realizam de forma continuada, permanente e planejada, 
serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e de defesa de 
direitos socioassistenciais, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidades e risco social e pessoal, conforme preconizado na LOAS, na PNAS, 
portarias do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e Normas 
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Operacionais, conforme descrição dos Serviços constantes da Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais; 

b) Entidades de Defesa e Garantia de Direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente 
e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente 
para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos 
públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de Assistência Social, nos 
termos da LOAS/1993 e respeitadas as deliberações do CNAS; 

II. O cofinanciamento é vinculado à execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 
da Assistência Social conforme competência dos municípios definida no artigo 15, inciso VI 
da LOAS. Desta forma propõe-se que os critérios para o cofinanciamento estejam 
baseados especificamente no âmbito dos serviços, programas e projetos de assistência 
social. 

III. As entidades e organizações de Assistência Social compõem a rede municipal do Sistema 
Único de Assistência Social-SUAS, portanto a execução dos seus serviços, programas, 
projetos e benefícios, assim como o seu cofinanciamento estão vinculados ao atendimento 
de no mínimo 60% de encaminhamento das unidades públicas de CRAS e CREAS e com 
atendimento de 100% de usuários da Política de Assistência Social. 

IV. O cofinanciamento tem por objetivo apoiar e aprimorar a execução dos Serviços, 
Programas, Projetos e Benefícios da Assistência Social, portanto a execução financeira das 
subvenções sociais, no que se refere ao custeio dos Serviços, Programas, Projetos e 
Benefícios da Assistência Social, priorizará as Providências e Metas previstas no Plano de 
Apoio do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação. 

V. Os convênios terão vigência de 12 meses com início em 01/02/2014 e término em 
31/01/2015. 

VI. Conceder um aumento geral de 7% (sete por cento), baseado no Índice Geral de Preços de 
Mercado. 

VII.  A partilha dos recursos alocados no FMAS para fins de subvenção social dos Serviços, 
Programas, Projetos e Benefícios prestados pelas entidades e organizações de Assistência 
Social para 2014/2015, fica estabelecida conforme quadro abaixo: 

 

ENTIDADE 
SERVIÇO, PROGRAMA, 

PROJETO OU  
BENEFÍCIO DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
RECURSOS 

FMAS 
MENSAL  

 

RECURSOS 
FMAS 
TOTAL  

12 MESES  

TOTAL A SER 
REPASSADO 

POR 
ENTIDADE 

(FMAS) 

ACADEVI 
 Defesa e garantia de 
direitos das pessoas com 
deficiência visual 
 

R$ 1.605,00 R$ 19.260,00 R$ 19.260,00 

ADEFICA 
 Defesa e garantia de 
direitos das pessoas com 
deficiência física 
 

R$ 1.605,00 R$ 19.260,00 R$ 19.260,00 

ACAPAC 
 Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de 
Vínculos para Crianças 

R$ 4.510,00 R$ 54.120,00 R$ 54.120,00 
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até 6 anos 
     

 
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de publicação, revogando a Resolução 082/2012 
do CMAS. 
 

Cascavel, 21 de novembro de 2013. 
 

Inês Aparecida de Paula 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


