
 

 
RESOLUÇÃO nº 070, de 30 de novembro de 2011. 

 
INFORMA à SEASO a respeito da possibilidade de firmar 
convênio com as entidades de Defesa e Garantia de Direitos. 
 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Extraordinária realizada em 
30 de novembro de 2011, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, 
e: 
 

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; 

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá 
outras providências;  

CONSIDERANDO o Decreto Federal 6.308/2007 o qual dispõe sobre as entidades e organizações 
de assistência social de que trata o art. 3o da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras 
providências. 

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 Norma Operacional Básica aprovada pelo CNAS, conforme Resolução nº 
130 de 15 de julho de 2005, publicado no D.O.U. em 25/07/2005; 

CONSIDERANDO a Resolução 27/2011 do CNAS a qual caracteriza as ações de assessoramento 
e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 028 de 2011 do TCE – Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, a qual dispõe sobre a formalização e a prestação de contas das transferências de recursos 
financeiros e demais repasses no âmbito estadual e municipal, institui o Sistema Integrado de 
Transferências – SIT e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 8.324, de 22 de agosto de 2008, que regulamenta os 
procedimentos para a celebração de convênio, auxílio, acordo, cooperação, subvenção social, 
ajustes ou outros instrumentos congêneres, bem como a execução e prestação de contas dos 
recursos, entre a Administração Pública Direta e Indireta do Município de Cascavel e Entidades 
Privadas sem fins lucrativos e da Administração Pública; 

CONSIDERANDO o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS 
através da Resolução n.º 035/2010. 

CONSIDERANDO a Resolução 067/2011 do CMAS que regulamenta o repasse dos recursos sob a 
forma de subvenção social do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, para o ano de 2012, 
a qual dispõe sobre os prazos para a apresentação dos Planos de Trabalho para fins de celebração de 
convênio entre a SEASO e as entidades de Assistência Social, 



CONSIDERANDO os encaminhamentos da Reunião Ordinária do dia 03/11/2011 pelos quais foi 
encaminhado ofício 225/2011 do CMAS à Secretaria de Assuntos Jurídicos requerendo parecer 
referente ao artigo 9º inciso X da Resolução 28/2011 do TCE e a possibilidade de conveniar com as 
entidades ACADEVI e ADEFICA cuja resposta está contida em CI encaminhada à SEASO sob o nº 
677/2011, cujo parecer é favorável à celebração de convênios com as entidades referidas. 

CONSIDERANDO os encaminhamentos da Reunião Ordinária do dia 03/11/2011 pelos quais foi 
encaminhado ofício 229/2011 e 230/2011 às entidades de Defesa de Direitos respectivamente 
ADEFICA e ACADEVI solicitando informações que caracterizam o atendimento realizado pelas 
entidades os quais foram respondidos a este Conselho respectivamente pelos ofícios 0066/2011 e 
053/2011, 

 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º- Informar à SEASO sobre a possibilidade subvencionar as entidades de Defesa e garantia de 
direitos, entendendo que a Resolução 028/2011 do TCE não apresenta óbice para que a Celebração 
de Convênio seja realizada. 

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 

 
 

Cascavel, 30 de novembro de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 

VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 


