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RESOLUÇÃO nº 037, de 10 de abril de 2018. 

 

ACATA a justificativa apresentada pela 

SEASO de sobra de saldo financeiro em 

conta na data de 31/03/2018 no valor de 

R$ 179.556,75. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião Ordinária 

realizada em 10 de abril, 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 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 6.537/2007 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 o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano VIVER 

SEM LIMITE, instituído por meio do Decreto Federal nº 7.612, de 17 de novembro de 2011;, 

 

CONSIDERANDO A Lei Estadual nº 17.544, de 17/04/13, 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 Federal 

nº 8.742/93, e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 8543, de 17 de julho de 2013, o qual regulamenta 

a transferência automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para os 

Fundos Municipais, em atendimento a Lei estadual nº 17.544, de 17 de abril de 2013; 
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CONSIDERANDO o Termo de Adesão que o Município por meio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social firmou com o Estado, com objetivo de formalizar as responsabilidades e 

compromissos decorrentes do aceite do cofinanciamento Estadual, referente ao Programa 

Viver Sem Limites do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que 

aceitaram a expansão do Piso Fixo de Média Complexidade para o Serviço de Proteção 

Social Especial em Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência e Piso de Alta 

Complexidade II - PAC II, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos 

com Deficiência em situação de dependência em Residência Inclusiva; 

 

CONSIDERANDO que conforme a Informação Técnica n° 274/2017 elaborada pela 

Coordenação de Proteção Social Especial – CPSE da Secretaria da Família e 

Desenvolvimento Social do Estado do Paraná - SEDS, na qual responde ao ofício 

n°197/2017, protocolado pela secretaria de Assistência Social, o Município de Cascavel 

obteve respaldo para acúmulo de parcelas destinado as Residências Inclusivas para a 

aquisição do veículo Van adaptada; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 065, de 04 de agosto de 2017, que “APROVA o 

Plano de Trabalho e Aplicação 2017 do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e 

Adultos com Deficiência em situação de dependência em Residência Inclusiva desenvolvido 

pela SEASO”; 

 

CONSIDERANDO o Ofício SEASO nº 476/2018, onde a Secretaria Municipal de Assistência 

Social presta informações ao CMAS em relação ao Termo de Adesão pactuado entre o 

Estado e o Município de Cascavel, que estabelece os procedimentos do repasse de 

recursos para a modalidade FEAS Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e 

adultos com deficiência – Residência Inclusiva esclarecendo que o saldo em conta em 

31/03/2018 é de R$ 179.556,75 (Cento e setenta e nove mil quinhentos e cinquenta e seis 

reais e setenta e cinco centavos). Entretanto, a Secretaria Municipal de Assistência Social 

adquiriu um veículo do tipo Van Adaptada, através do Processo Licitatório Pregão n° 

456/2017, empenho n° 2491/2018 emitido em 23/02/2018 no valor R$ 163.000,00 (Cento e 

sessenta e três mil reais), sendo que o veículo possui diversas especificações e adaptações 

para transporte de pessoas com necessidades especiais, o que causou o atraso da entrega, 

e consequentemente o adiamento no pagamento da nota fiscal, permanecendo assim o 

valor do veículo acumulado em conta corrente. RESOLVE: 
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Art. 1º- ACATAR a justificativa apresentada pela SEASO de saldo em conta em 31/03/2018 

no valor de R$ 179.556,75 do cofinanciamento Estadual Residência Inclusiva que será 

utilizado para pagamento do veiculo tipo Van Adaptada. 

 

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

 

Cascavel, 10 de maio de 2018. 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2017/2019 


