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RESOLUÇÃO nº 054 de 18 de junho de 2015. 
 

APROVA Emendas Parlamentares do Fundo Nacional de Assistência 
Social – FNAS para o município de Cascavel/PR. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 18 de junho de 
2015, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/1993, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 
 
CONSIDERANDO a Lei n.º 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 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 Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais. 
 
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 dos Municípios e do Distrito Federal. 
 
CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 074/2014 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 a Resolução/CMAS nº 097 de 18 de dezembro de 2014 que Aprova o Sistema Municipal 
de Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência Social de Cascavel/PR e suas atualizações. 
 
CONSIDERANDOque está disponível no portal de convênios do Governo Federal – SICONV, emendas 
parlamentares destinados para o município de Cascavel e que estas emendas irão contribuir para o 
fortalecimento da Politica Nacional de Assistência Social por meio da estruturação da rede de serviços de 
proteção social.   
 
CONSIDERANDO que as referidas emendas preveem a destinação de recursos oriundos do FNAS para o 
município de Cascavel, nos casos onde a emenda é destinada para as Entidades privadas sem fins lucrativos, a 
formalização do convênio se dará entre município e governo federal, e após execução do convênio o município 
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Repassará os itens adquiridos para as entidades afins, em especial, nos casos da aquisição de 
equipamento/material permanente, o repasse será por meio de cessão de uso. 
 
CONSIDERANDO que o prazo para envio das propostas através do SICONV é dia 19 de junho de 2015, e que 
juntamente com as propostas, é necessário enviar uma “declaração” do CMAS.   
 
CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 802 de 17 de junho de 2015 que apresenta as propostasdo Programa n° 
550002015002 Estruturação da Rede Serviços de Proteção Social Especial e Programa n° 550002015001 
Estruturação da Rede Serviços de Proteção Social Básica. 
 
CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 803 de 17 de junho de 2015 que apresenta proposta de Emenda 
Parlamentar n° 28410007, de autoria do Deputado Federal Edmar Arruda, no valor de R$ 100.000,00, para 
aquisição de materiais de custeio, destinado para a Entidade APAE, no entanto, conforme a Emenda foi 
apresentada dentro do Programa que destina as emendas para o pleito de recursos do FNAS, a fim de financiar 
os serviços específicos da Proteção Social Especial, impedindo assim a inserção de proposta via SICONV, haja 
vista, que a Entidade APAE possui inscrição junto ao CMAS Cascavel para a oferta de programa/serviço que 
integra a Proteção Social Básica e Defesa e Garantia de Direitos. 
 
Resolve: 
 
Art. 1º - APROVAREmendas Parlamentares do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, para o 
município de Cascavel/PR. Conforme segue: 
 

PROGRAMA N° 550002015002 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

OBJETO 

 
 
Emenda Parlamentar n° 
81000985 de autoria do 
Deputado Federal Diego Garcia 

 
 
 
Associação Recanto da Criança 

R$ 100 mil reais e 
contrapartida a maior de 
R$ 59.000,00provida 
pelo FIA Municipal, 
conforme deliberação do 
CMDCApor meio da 
Resolução nº 022/2015, 
de 17 de Junho de 2015 

 
 
 
Aquisição de 
veículo tipo Van 

 
Emenda Parlamentar nº 
2399022 de autoria do Deputado 
Federal Alfredo Kaefer 

 
Associação Espirita Irmandade 
de Jesus - Albergue Noturno 

R$ 100 mil, para 
contrapartida financeira 
mínima exigida de 1%, 
no valor de R$ 1.000,00 
 

Aquisição de 
material de 
consumo 

PROGRAMA N° 550002015001 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

OBJETO 

 
Emenda Parlamentar nº 
23990019 de autoria do 
Deputado Federal Alfredo 
Kaefer 
 

 
CRAS Santa Cruz - 
SelvinaAnadir Pires da Silva 

R$ 500.000,00, será 
destinada contrapartida 
financeira mínima 
exigida de 1%, no valor 
de R$ 5.000,00 

Ampliação da 
estrutura física do 
CRAS  

 

Art. 2º - EMITIRe encaminhar Declaração do CMAS, para a SEASO, informando que a Entidade APAEde 
Cascavel/PR possui Inscrição enquanto Entidade de Defesa e Garantia de Direitos e encontra-se em processo de 
formalização quanto a Inscrição para execução do Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho 
o qualintegra aProteção Social Básicano âmbito do SUAS. 
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Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 18 de junho de 2015. 
 
 

Maria Tereza chaves 
Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social 

 
 


	



