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RESOLUÇÃO nº 043, de 10 de maio de 2018. 

 
APROVA alteração do Plano de 
Aplicação 2017 e nova proposta de 
aplicação do recurso estadual para o 
Centro da Juventude – Paraná Seguro, 
conforme apresentado pela SEASO. 
 

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 Orgânica de Assistência Social n°8.742 de 07 de dezembro de 
1993 que dispõe sobre a organização da Assistência Social.  
 
CONSIDERANDO a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, que 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 6.751 de 15 de setembro de 2017 que “Dispõe sobre o 
Sistema Único de Assistência Social de Cascavel – SUAS e dá Outras Providências”. 
 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS, conforme Resolução nº 145/2004. 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 2009, que versa sobre a Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS. 
 
CONSIDERANDO a Deliberação nº 04 de 20 de março de 2009, alterada pela Deliberação 
n°09/2009, ambas do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CEDCA/PR, a qual aprova o Programa Centros da Juventude. 
 
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 17.544 de 17 de abril de 2013, 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 nº 8.742/1993 e dá outras providências. 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 13, de 13 de maio de 2014, que “Inclui na 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada por meio da Resolução 
CNAS nº 109/2009, a faixa etária de 18 a 59 anos no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos”. 
 
CONSIDERANDO a Deliberação do CEAS nº 40/2017 que versa pela aprovação do 
Incentivo Centro da Juventude – Paraná Seguro, modalidade de cofinanciamento para 
ações de Assistência Social, repassado aos municípios pelo Fundo Estadual de Assistência 
Social – FEAS. Sendo que os recursos destinados a aplicação de custeio, investimento e 
pagamento de pessoal, serão transferidos em duas parcelas, sendo a primeira a ser 
realizada em 2017 no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) e a 
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segunda a ser realizada no 1° trimestre de 2018 no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
E o recurso direcionado para aquisição de veículo para transporte de pessoas tipo Van, será 
transferido em parcela única.  
 
CONSIDERANDO que o Incentivo Centro da Juventude – Paraná Seguro, compreende o 
cofinanciamento de ações para o desenvolvimento dos objetivos e diretrizes estabelecidas 
pela Política Nacional de Assistência Social - PNAS, correlatas à Proteção Social Básica, 
visando a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades 
e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, em consonância com 
a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 
 
CONSIDERANDO que o Termo de Adesão, bem como o Plano de Ação, foi aprovado pelo 
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, sendo obrigatória também a aprovação 
do CMAS em casos de eventuais alterações ou correções que se façam necessárias. 
 
CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 072, de 17 de agosto de 2017, que “APROVA o 
Plano de Trabalho e Aplicação apresentado pelo Centro da Juventude/SEASO referente à 
Deliberação CEAS nº 040 no valor de R$ 197.435,05”. 
 
CONSIDERANDO Que a SEDS por meio do ER Cascavel enviou e-mail respondendo a 
SEASO o questionamento quanto a possibilidade de realizar nova aplicação dos recursos de 
saldo do Recurso Estadual Centro da Juventude Paraná Seguro, afirmando que é possível 
desde que a SEASO submeta a apreciação e deliberação do CMAS. 
 
CONSIDERANDO o Ofício SEASO nº 636 de 04 de maio de 2018 que solicita apreciação e 
deliberação do CMAS quanto à proposta de alteração do Plano de Aplicação 2017 e nova 
proposta de aplicação do Recurso Estadual Centro da Juventude Paraná Seguro 
proveniente do saldo. Sendo que do valor de R$ 197.435,05, já aprovados pelo CMAS, o 
item cadeira secretária (02 unidades) no total de R$ 490,00 não foi possível ser adquirido 
em razão da Licitação ocorrer e o valor posterior à Licitação constar maior que o valor 
deliberado, sendo que o novo valor de cada unidade é de R$ 425,50, totalizando R$ 851,00, 
sendo que a diferença de R$ 361,00 necessários para a aquisição das 02 unidades de 
cadeira será utilizado da economia que foi obtida nas aquisições constantes no Plano de 
Aplicação, cujo total de economicidade foi de R$ 6.403,70 dos quais serão descontados a 
diferença das cadeiras, restando ainda o valor de R$ 6.042,70 os quais poderão ser 
aplicados após nova deliberação do CMAS. 
 
CONSIDERANDO o Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica e de 
Orçamento e Finanças do CMAS, que é favorável a alteração do Plano de Aplicação do 
Centro da Juventude, conforme nova proposta de alteração apresentada pela SEASO no 
valor de R$ 6.042,70. RESOLVE: 
 
Art. 1º- APROVAR alteração do Plano de Aplicação 2017 e nova proposta de aplicação do 
recurso estadual para o Centro da Juventude – Paraná Seguro, conforme apresentado pela 
SEASO, a saber: 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 Tripé para câmara 
universal 

(fotografia) 

1 R$94,00 R$94,00 

2 Suporte universal 
para multimídia 

1 R$56,00 R$56,00 

3 Suporte Universal 
fixo de parede para 

TV 

2 R$39,00 R$78,00 
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4 Ventilador de teto 
em aço com 03 
pás. Com chave 
reversível. 110 v. 

garantia 12 meses 

3 R$114,00 R$344,70 

5 Climatizador de ar 1 R$652,00 R$652,00 

6 Encadernadora 
perfuradora manual 

para 20 folhas 
tabela frontal 
auxiliar com 

especificações de 
diâmetro do Espiral 

esquadros e 
quantidade de 

folhas ajustes de 
imagem e 

profundidade de 
acordo com o 

diâmetro do espiral. 
Possui uma gaveta 

especial para o 
deposito dos 

resíduos; extensão 
de perfuração: 330 
mm, à área total da 
basxe: 3 x 33 cm; 
área útil da mesa: 

37 x 22 cm 

1 R$615,00 R$615,00 

7 HD externo, 01 
terabyte, cabo USB 
3.0 de 46 cm. Guia 

de inicio rápido 

3 R$240,00 R$ 720,00 

8 Cadeira secretaria 
giratória com braço 

em texido vinil, 
conforme parecer 

do setor de 
engenharia de 

SEG. do trabalho 

3 R$ 425,50 R$ 1.276,50 

9 Suporte para 
monitores LCD 
compatível com 

monitores LCD até 
26 polegadas, com 
padrão vesa 75 75 

e 100x100 mm, 
acabamento de 

borracha na “base 
disco” para garantir 
maior aderência a 

superfície da 
mesaconfeccionada 

em tubo oblongo 
29x58 mm e 20x 48 

mm aço 
acabamento em 

pintura epóxi 
conforme manual 
de especificações 
técnicas da divisão 

de medicina e 

1 R$ 99,50 R$ 99,50 
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segurança do 
trabalho materiais 

para escritório. 

10 Apoio para os pés. 
Descrição: 

constituído em 
peça única, com no 

mínimo 3 
possibilidades de 

regulagem de 
altura, variando 

entre 6,0 e 12,0 cm, 
no mínimo, sendo 

esta altura regulada 
com os próprios 
pés, dimensões 

máximas: 31,0 cm 
de largura X 47,0 

cm de 
comprimento, 

material da 
armação: em ferro 
cromado ou aço, 

material da 
plataforma de apoio 

dos pés: em 
plástico resistente, 
madeira ou aço, c 

características 
antiderrapante e 
massageadora, 

através de 
revestimento em 

borracha macia ou 
produto similar, 

acabamento isento 
de defeitos 
superficiais, 

rebarbas ou bordas 
cortantes. Cor 

cinza, conf. Parecer 
div. Med. Seg. trab. 

 

6 R$61,99 R$ 371,94 

11 Longarina de 
espera em 

polipropileno 03 
lugares 

1 R$ 290,00 R$ 290,00 

12 Mesa para tênis de 
mesa oficial em 

MDP 15 mm, mesa 
desmontável, com 
medidas oficiais 

que atendem aos 
padrões da ITTF, 
campo de jogo na 
cor azul e linhas 
demarcatórias na 

cor branca 
confeccionado em 
MDP com 15 mm 
de espessura, pés 

dobráveis em 

3 R$ 479,00 R$ 1.437,00 
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madeira maciça 
pinos. Dimensões 
2,74 m x 1,52 m 
altura: 0,76 m 

TOTAL GERAL R$ 6.034,64 

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

Cascavel, 24 de maio de 2018. 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social  

Gestão 2017/2019 

 


