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RESOLUÇÃO CMAS nº 041, de 10 de maio de 2018. 
 

ALTERA dispositivos da Resolução 
CMAS nº 018/2018 e Aprova nova 

aplicação do Superávit 2017 dos 
recursos oriundos do FNAS referente ao 
Componente Ações Estratégicas do 
Programa de Erradicação Infantil – PETI 
no valor de R$ 34.960,00. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 
Ordinária realizada em 10 de maio de 2018, 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 Federal n.º 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 o disposto no Art. 24-C da Lei Federal nº 12.435/2011, “Fica 
instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), de caráter 
intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do 
Suas, compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de 
serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação 
de trabalho”.  
 
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 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 Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que 
aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas atualizações. 
 
CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência 
Social - NOB/SUAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 
2012.  
 
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. 
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CONSIDERANDO as orientações referentes à aplicação e reprogramação dos 
recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, que 
estabelece que os recursos dos Pisos Federais repassados aos municípios que não 
forem aplicados podem ser reprogramados no exercício seguinte, desde que os 
serviços socioassistenciais tenham sido prestados de forma contínua e sem 
interrupção. 
 
CONSIDERANDO que na reprogramação dos Saldos os recursos remanescentes 
podem ser aplicados dentro de cada nível de Proteção conforme as Portarias Federais 
nº 440 e 442 de 2005. 
 
CONSIDERANDO que a SEASO, por meio dos Serviços de Proteção Social Especial 
de Média e Alta Complexidade, prestou os serviços socioassistenciais de forma 
continua e sem interrupções.  
 
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 a Resolução CMAS nº 098/2016 que “APROVA a Versão 
atualizada do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação 2016 apresentado pela 
SEASO” e suas atualizações. 
 
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 Ofício SEASO nº 611 de 02 de maio de 2018 que solicita 
apreciação e deliberação do CMAS para alteração de itens do Plano de Aplicação 
referente à reprogramação do Superávit dos recursos oriundos do Fundo Nacional de 
Assistência Social -FNAS Componente Ações Estratégicas do Programa de 
Erradicação Infantil – PETI no valor de R$ 34.960,00 (trinta e quatro mil novecentos e 
sessenta reais), já aprovados pela Resolução CMAS nº 018/2018. 
 
CONSIDERANDO o Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Especial de 
Média e Alta Complexidade e de Orçamento e Finanças do CMAS que tem como 
indicativo à Plenária deste Conselho que aprove a alteração de dispositivos da 
Resolução nº 018/2018 e nova aplicação da reprogramação do superávit 2017 do 

Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS referente ao Componente Ações 
Estratégicas do Programa de Erradicação Infantil – PETI no valor de R$ 34.960,00, 
sendo que os itens que serão substituídos na referida Resolução, são os seguintes: 

Grupo 
de 

Natureza 

Especificação Unidade 
de 

medida 

Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

Custeio Contratação de serviço de 
terceiros - pessoa jurídica 
– palestrantes para o 
Seminário= 

Horas 16 R$ 
250,00 

R$ 4.000,00 

Custeio Passagens aéreas  
Unidades 

 04 ***** R$ 5.000,00 

Custeio Hospedagem  Unidades 04 R$ R$ 800,00 
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Palestrantes 200,00 

Custeio Confecção de material 
informativo e campanhas a 
serem vinculadas na mídia. 

***** **** ***** R$ 20.000,00 
(será remanejado 
R$ 5.000,00, 
restando 
R$15.000,00 para 
a confecção de 
material 
informativo)  

Custeio Contratação de Pessoa 
Jurídica/estagiário (01 
Psicologia e 01 de 
Pedagogia) 06 horas 
diárias cada, por 12 
meses. 

Unidades 02 R$ 
10.080,00 

R$ 20.160,00 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º ALTERAR dispositivos da Resolução CMAS nº 018/2018 e Aprovar nova 
aplicação do Superávit 2017 dos recursos oriundos do FNAS referente ao 
Componente Ações Estratégicas do Programa de Erradicação Infantil – PETI no valor 
de R$ 34.945,00, conforme tabela abaixo: 
 

Grupo de 
Natureza 

Especificação Unidade 
de 

medida 

Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

Custeio Contratação Pessoa 
Jurídica (aquisição 
de materiais, curso 
de formação para 
técnicos, palestra 
Seminário; e 
Transporte, pedágio, 
alimentação e 
hospedagem para 
02 assessores 
técnicos)  

SER *** *** R$ 
34.945,00 

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

Cascavel, 24 de maio de 2018. 
 

 
MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social  

Gestão 2017/2019 

 
 
 

 


