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RESOLUÇÃO CMAS nº 066, de 23 de agosto de 2018. 

 

APROVA o Plano de Ação 2018 SUAS Web 

conforme instrumental apresentado pela 

SEASO referente ao Cofinanciamento de 

recursos federais dos serviços 

socioassistenciais. 

 

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

realizada em 09 de agosto 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 nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 9.604, de 05 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a prestação 

de contas de aplicação de recursos a que se refere a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993; 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004 que cria o Programa Bolsa 

Família e dá outras providências;  

 

CONSIDERANDO a Resolução/CNAS nº 145 de 15/10/2004 que aprova a Política Nacional 

de Assistência Social, publicada no D.O.U. em 28/10/2004;  

 

CONSIDERANDO a Resolução/CNAS nº 109/2009, que aprova a Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais e suas atualizações; 

 

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”;  
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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 o Decreto nº 7.788, de 15 de agosto de 2012, que regulamenta o Fundo 

Nacional de Assistência Social, instituído pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá 

outras providências, 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 33, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional 

de Assistência Social - CNAS, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único 

de Assistência Social - NOB/SUAS; 

 

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 Portaria MDS nº 36, de 25 de abril de 2014, que dispõe acerca dos 

procedimentos a serem adotados no âmbito do Sistema Único da Assistência Social, 

decorrentes do monitoramento da execução financeira realizada pelo Fundo Nacional de 

Assistência Social, e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Portaria MDS nº 113, de 10 de dezembro de 2015, que regulamenta o 

cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a transferência de 

recursos na modalidade fundo a fundo e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 102/2017 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 a Portaria SNAS nº 65, de 29 de março de 2018, que Dispõe sobre os 

procedimentos para a unificação dos Blocos de Financiamento da Proteção Social Especial 

de Média Complexidade e Proteção Social Especial de Alta Complexidade; 

CONSIDERANDO a Resolução/CNAS nº 12/2018, que Aprova a continuidade do 

cofinanciamento federal para a realização das ações estratégicas do Programa de 
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Erradicação do Trabalho Infantil - PETI aos Estados, Distrito Federal e Municípios, no 

exercício de 2018; 

 

CONSIDERANDO que o Plano de Ação consiste em um instrumento eletrônico de gestão, 

para planejamento/previsão, utilizado pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) 

para ordenar e garantir o lançamento e validação anual das informações necessárias ao 

início ou à continuidade da transferência regular e automática de recursos do 

cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais. O Plano de Ação possibilita que o 

Fundo de Assistência Social do Município receba continuamente as parcelas referentes ao 

financiamento federal destinado à gestão, aos serviços e aos programas do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS);     

        

CONSIDERANDO que a elaboração do Plano de Ação é de responsabilidade do Órgão 

Gestor da Política Municipal de Assistência Social, sendo que após preenchimento do Plano 

no sistema da Rede SUAS/SUAS Web, o mesmo deverá ser apreciado e deliberado pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social, sendo que o CMAS deverá inserir o parecer 

sobre o Plano de Ação no sistema da Rede SUAS/SUAS Web. O prazo para SEASO 

preencher encerra-se no dia 09 de agosto de 2018 e o prazo para o CMAS inserir o parecer 

encerra-se em 10 de setembro de 2018; 

 

CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 958 de 19 de julho de 2018 que solicita ao CMAS a 

apreciação e deliberação sobre o Plano de Ação 2018 enviado anexo, sendo que relativo ao 

cofinanciamento do recurso AEPETI – Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil, a SEASO informa que não está previsto no referido Plano de Ação em 

razão da Resolução CNAS nº 12/2018, que estabelece novas regras para o cofinanciamento 

deste piso e considerando que o MDS efetuou o depósito de 12 parcelas no mês de 

dezembro de 2017, sendo todas com referência ao ano de 2016 e que este depósito das 12 

parcelas num único mês impossibilitou que o Município executasse em tão curto tempo 

esses recursos, não podendo assim prever este recurso que deveria ser repassado pelo 

MDS referente ao ano de 2017, no Orçamento para 2018; 

 

CONSIDERANDO a deliberação da plenária em reunião ordinária do CMAS realizada em 

09/08/2018, que é pela aprovação do Plano de Ação 2018 do SUAS Web, conforme 

apresentado pela SEASO que apresenta a previsão de atendimento dos serviços 

socioassistenciais e a previsão de recursos a serem alocados no Fundo Municipal de 

Assistência Social – FMAS. RESOLVE: 
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Art. 1º- APROVAR o Plano de Ação de 2018 SUAS WEB conforme apresentado pela 

SEASO, o qual apresenta a previsão de atendimento dos serviços socioassistenciais e 

previsão de recursos a serem alocados no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, 

cujo item IV Resumo Executivo é: 

 

ITEM  VALOR 

Valor total previsto a ser repassado pelo Fundo Nacional de 

Assistência Social –FNAS (anual) 

                            R$ 

3.651.864,50 

Recursos Próprios a serem alocados no Fundo Municipal de 

Assistência Social - FMAS (anual) 

                          R$ 

23.070.851,00 

Recursos a serem transferidos do Fundo Municipal de 

Assistência Social - FEAS (anual) 

                               R$ 

624.100,00 

Total de recursos Fundo Municipal de Assistência Social                            R$ 

27.346.815,50 

 

Parágrafo Único. Fica dispensada a publicação do instrumental Plano de Ação 2018 de que 

trata o caput do Art.1° desta Resolução, que ficará devidamente arquivado na Secretaria 

Executiva do CMAS e disponível para consulta. 

 

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

 

Cascavel, 23 de agosto de 2018. 

 
 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2017/2019 

 
 


