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RESOLUÇÃO nº 071, de 30 de agosto de 2018. 

 

APROVA o Plano de Trabalho e Aplicação 

do Centro da Juventude referente a 

Deliberação CEAS nº 40/2017 do Incentivo 

Centro da Juventude – Paraná Seguro no 

valor de R$ 100.000,00, conforme 

apresentado pela SEASO. 

 

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 Orgânica de Assistência Social n°8.742 de 07 de dezembro de 

1993 que dispõe sobre a organização da Assistência Social.  

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 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 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 145/2004. 

 

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. 
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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 o município de Cascavel receberá o total de R$ 297.500,00 

(duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais), sendo que o valor de R$ R$ 160.000,00 

(cento e sessenta mil reais), em parcela única, para aquisição de veículos para transporte 

de pessoas tipo Van, e R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) em parcela única 

no ano de 2017 e R$100.000,00 (Cem mil reais) no ano de 2018, totalizando R$137.500,00 

a ser aplicado para a execução do Serviço e Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

 

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 que Cascavel foi um dos municípios contemplados com o equipamento 

Centro da Juventude no ano de 2012, tendo sido contemplado também com recursos do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Projeto Incentivo Centro da 



Página 3 de 4 
 

Juventude – Paraná Seguro, sendo que conforme Termo de Adesão totalizará R$ 

297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais). Destes, o valor de R$ 

197.500,00 foi repassado no ano de 2017 e R$ 100.000,00 foi repassado para o Município 

em junho de 2018. 

 

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 a Deliberação CEAS n° 068/2017 que delibera pela aprovação da 

alteração dos artigos 14,16,18,22 e Parágrafo único da Deliberação nº 040/2017- CEAS/PR. 

 

CONSIDERANDO que o Centro da Juventude é um espaço acessível de convivência para 

adolescentes e jovens que oferece, em tempo integral, atividades de lazer, esportes, cultura 

e qualificação profissional. Um programa desenvolvido pelo Governo do Estado para afastar 

adolescentes e jovens de situações de exposição ao risco e vulnerabilidade social e realizar 

ações que favoreçam a sua formação pessoal, profissional e política, sendo que o programa 

é baseado em três pilares: cidadania, convivência e formação, e faz parte da rede 

socioassistencial de Proteção Social, pois seus objetivos convergem com os dos Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Proteção Social Básica da Política de 

Assistência Social, sendo que o público alvo do Centro da Juventude são adolescentes e 

jovens com idade de 15 a 24 anos inseridos no SCFV. 

 

CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 1012/2018 que encaminha para apreciação e 

deliberação do CMAS o Plano de Trabalho e Aplicação – Deliberação 68/2017 – CEAS/PR – 

Incentivo Centro da Juventude Paraná Seguro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

sendo que o Plano de Trabalho apresentado pela SEASO tem vigência de 12 meses tendo 

início no mês 06/2018 e final no mês 09/2018 tendo por metas atender até quarenta 

adolescentes, mensalmente, no Projeto Bolsa Agente de Cidadania, conforme normativas 

estaduais vigentes; atender, no mínimo, 100 adolescentes e jovens no SCFV (com idade de 

15 a 24 anos); Encaminhar 100% da demanda de famílias para inclusão/atualização 

cadastral no Cadastro Único; Construir agenda semanal de atividades da técnica de 

referência do PAIF/CRAS no Centro da Juventude. 

 

CONSIDERANDO o Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica; de 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade; Orçamento e Finanças e de 

Avaliação de Documentos Projetos, Serviços e Inscrições do CMAS, reunidas na data de 

06/08/2018, que é favorável à aprovação do Plano de Trabalho e Aplicação no valor de R$ 
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100.000,00 (Cem mil reais) do Centro da Juventude conforme apresentado pela SEASO. 

RESOLVE: 

 

Art. 1º- APROVAR o Plano de Trabalho e Aplicação do Centro da Juventude referente a 

Deliberação CEAS nº 40/2017 do Incentivo Centro da Juventude – Paraná Seguro no valor 

de R$ 100.000,00, conforme apresentado pela SEASO, a saber: 

 

Item Categoria 

Econômica 

Grupo 

Natureza 

Elemento Desdobramento Valor total 

01 Despesas de 

capital 

Investimento Equipamento Mobiliário em geral R$ 

6.400,00 

02 Despesas de 

capital 

Investimento Equipamento Equipamento para 

áudio vídeo e foto 

R$ 

3.720,91 

 

03 Despesas de 

capital 

Investimento Equipamento Maquina utensílios 

e aparelhos 

diversos 

R$ 

28.415,98 

04 Outros Custeio Serviço de 

Terceiros 

Outros Serviços de 

Terceiros 

R$ 

40.883,00 

05 Outros Custeio Serviço de 

Terceiros 

Serviços Gráficos R$ 

20.580,11 

 

TOTAL GERAL 

 

R$ 100.000,00 

 

Parágrafo Único – O valor a ser aplicado de R$ 100.000,00 de que trata o caput do artigo 1º 

desta Resolução se refere a parcela repassada pelo FEAS ao FMAS em junho de 2018. 

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

 

Cascavel, 30 de agosto de 2018. 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2017/2019 


