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RESOLUÇÃO nº 030, de 08 de março de 2018. 

 

INDICA representantes do CMAS 

para compor Comissão de Seleção 

para o processo de formalização das 

parcerias com as Organizações da 

Sociedade Civil – OSC, conforme Lei 

Federal 13.019/2014. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, após discussão e 

deliberação da Plenária em Reunião Ordinária realizada em 08 de março de 2018, 

e no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 6.751/2017, e: 

 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 

 

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

Social; 

 

CONSIDERANDO a Lei n.º 12.435/2011que altera a Lei n8.742, 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 Outras 

Providências”; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, que “Estabelece 

o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de 

recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade 

civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de 

interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com 
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organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de 

fomento; e altera as Leis nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março 

de 1999”; 

 

CONSIDERANDO a Resolução conjunta CMAS CMDCA CMDI e CMDM nº 001, de 

29 de junho de 2017, que “APROVA a Proposta Orçamentária da Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SEASO - Exercício 2018 e PPA 2018/2021”; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 13.132 de 25 de outubro de 2016, que 

“Regulamenta a Lei Federal nº 13.019, de 19 de julho de 2014, para dispor sobre 

regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a 

administração pública do município de Cascavel e as Organizações da Sociedade 

Civil, mediante a execução de Atividades ou de Projetos previamente estabelecidos 

em Planos de Trabalho inseridos em Termos de Colaboração, em Termos de 

fomento ou em Acordo de Cooperação”; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 098 de 19 de dezembro de 2016, que 

“APROVA a Versão atualizada do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação 

2016 apresentado pela SEASO”; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 102 de 14 de dezembro de 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 o Oficio SEASO nº 296/2018 que solicita a indicação de 

representante do CMAS sendo um titular e um suplente para compor a Comissão de 

Seleção para o processo de formalização de parcerias; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da Plenária do CMAS em reunião ordinária 

realizada em 08 de março de 2018 que aprovou devido a necessidade de compor 

mais uma Comissão, haja vista o prazo a formalização das parcerias, a indicação de 
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dois representantes do CMAS (titular e suplente) para compor a Comissão de 

Seleção para o processo de formalização das parcerias entre a administração 

pública e as organizações da sociedade civil (OSC) conforme a lei 13.019/2014. 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - INDICAR representantes do CMAS para compor a Comissão de Seleção 

para o processo de formalização das parcerias com as Organizações da Sociedade 

Civil – OSC, a saber:  

 

Comissão de Seleção de Formalização de Parcerias 

                                    Representante  

Titular Gisieli Zierhut 

Suplente Susana Medeiros Dal Molin 

 

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cascavel, 28 de março de 2018. 

 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2017/2019 
 


