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RESOLUÇÃO nº 061 de 28 de julho de 2016. 

 
REVOGA a Resolução CMAS nº 047 de 14 

de junho de 2012, que “Aprova a  

municipal ização do Programa Lei te  

das Cr ianças”.  

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 

Ordinária realizada em 14 de julho de 2016, 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, 

especialmente o artigo 9º o qual dispõe que o funcionamento prévio das entidades e 

organizações de Assistência Social depende de prévia inscrição no CMAS. 

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 a lei estadual n.º 16.475/2010 de 2012 que institui o Programa Leite 

das Crianças no Estado do Paraná. 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 5659 de 20 de agosto de 2012. 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual 3.000 de 07 de dezembro de 2015. 

CONSIDERANDO que o Comitê Municipal do Programa Leite das Crianças discutiu em 

reuniões com a participação de representantes do Núcleo Regional de Educação - NRE e da 

Secretaria de Agricultura e de Abastecimento do Paraná - SEAB, a respeito da execução por 

parte do Município de um Programa que deveria ser executado pelo Estado, haja vista que, o 

município vem encontrando dificuldades em executar o PLC. Os problemas pautados em 

reunião referem-se à ingerência do município em relação aos Colégios Estaduais que 

ocasionam, principalmente, em prazos não cumpridos, documentos solicitados aos colégios e 

não recebidos, entre outras situações.  

CONSIDERANDO que nos demais municípios, a exemplo de Toledo e Foz do Iguaçu, quem 

executa exclusivamente o Programa Estadual Leite das Crianças é o Estado através do Núcleo 

Regional de Educação-NRE, sendo que estes Municípios apenas realizam o cadastramento no 

Cadastro Único e a disponibilização da folha resumo ao usuário para que seja inserido no PLC. 

CONSIDERANDO a reunião realizada na data de 22 de junho com a presença de 

representantes da SEASO, NRE, SEAB e Comitê Municipal do PLC, onde foi decidido que as 

atividades do PLC executadas pela técnica, Assistente Social do Município, serão repassadas 

para o NRE a partir do dia 01 de agosto de 2016. 

CONSIDERANDO que o Município, através dos Centros de Referência de Assistência Social 

- CRAS continuarão executando as atividades de preenchimento do cadastro do PLC em meio 

físico, preenchimento de justificativas de faltas e transferências de famílias, além do 

cadastramento no Cadastro Único dos usuários perfil para recebimento do benefício do leite. 

CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 688, que solicita ao Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS, a revogação da Resolução/CMAS nº 047 de 14 de junho de 2012, 

que “Aprova a municipalização do Programa Leite das Crianças”, haja vista, 

que a Secretaria Municipal de Assistência Social desde o ano de 2012, assumiu atividades do 

Programa Estadual Leite das Crianças - PLC que, conforme Decreto Estadual nº 5659 de 20 de 
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agosto de 2012 e Decreto Estadual 3.000 de 07 de dezembro de 2015 são de competência 

exclusivas do Estado. 

CONSIDERANDO a nova orientação advinda da SEAB para o Programa Estadual Leite das 

Crianças que: “Mães que concretizarem três  faltas em entregas consecutivas 

ou seis faltas alternadas dentro do mesmo mês, deverá ser encerrada no sistema,  ficando 

suspensa pelo restante do mês e subsequente”. 

CONSIDERANDO que o CMAS conhecendo a realidade das famílias beneficiárias do "leite 

das crianças", não é favorável ao cancelamento da entrega do leite conforme nova orientação da 

SEAB, haja vista que, muitas das famílias atendidas, devido ao seu grau de vulnerabilidade, 

local de residência, dificuldade de locomoção e imprevistos como questões de saúde e 

intempéries, terão seu benefício suspenso sem ao menos terem o tempo hábil para justificarem 

suas ausências.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º- REVOGAR a Resolução CMAS nº 047 de 14 de junho de 2012, que “Aprova a 

municipalização do Programa Leite das Crianças”.  

 

Art. 2º- DELIBERAR que a partir de 01 de agosto de 2016, o Município através da Secretaria 

Municipal de Assistência Social/CRAS, execute somente as atividades que são de sua 

competência. 

 

Paragrafo Único - As atividades a que se refere o caput são: preenchimento do cadastro do 

PLC em meio físico, preenchimento de justificativas de faltas e transferências de famílias, e o 

cadastramento no Cadastro Único dos usuários perfil para recebimento do benefício do leite. 

 

Art. 3º- DELIBERAR pelo envio de ofícios do CMAS ao Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional Sustentável de Cascavel – COMSANS e a Secretaria de Agricultura e 

de Abastecimento do Paraná – SEAB Regional e Estadual. 

 

Paragrafo Único - No Oficio a que se refere o caput o CMAS informará seu posicionamento 

contrário à nova orientação da SEAB de cancelamento da entrega do leite e solicitará à SEAB 

que seja revista esta forma de cancelamento. 

 

Art. 4º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 

 

Cascavel, 28 de julho de 2016. 

 

 

 

Maria Tereza Chaves 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 

 

 

 

 

 


