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RESOLUÇÃO nº 050 de 08 de junho de 2015. 
 

Regulamenta o repasse dos recursos sob a forma de 
subvenção social do Fundo Municipal de Assistência 
Social – FMAS para os anos de 2015 a 2017; Aprova a 
proposta de calendário para procedimentos pertinentes à 
formalização dos Convênios 2015/2017 através do 
FMAS, com as entidades e organizações de Assistência 
Social; Aprova a proposta de partilha de recursos do 
FMAS e FNASde julho/2015 a janeiro/2017. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Extraordinária realizada em 22 de maio 
de 2015, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, em especial os princípios de supremacia do interesse 
público e economicidade. 
 
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 2011que “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, que em seu o art.18 estabelece a 
competência ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, de fixar normas para o financiamento da 
rede de serviços da Política de Assistência Social no Município de Cascavel com recursos oriundos do Fundo 
Municipal de Assistência Social-FMAS. 
 
CONSIDERANDOa Lei Federal nº 13.019/2014, que passará a vigorar em 27/07/2015. 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional 
Básica do Sistema Único da Assistência Social - NOB/SUAS;  
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política Nacional de 
Assistência Social;  
 
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 027/2010 a qual caracteriza as ações de assessoramento e defesa e 
garantia de direitos no âmbito da Assistência Social, publicado no D.O.U. de 20 de setembro de 2010. 
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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 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 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, queRegulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 028 de 2011 do TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a qual 
dispõe sobre a fiscalização e a prestação de contas quanto às transferências voluntárias de recursos financeiros 
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 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. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulação específica para despesas financiadas para execução de ações no 
âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de transparência e ampla divulgação do processo de seleção das Entidades 
para o co-financiamento de serviços socioassistenciais. 
 
CONSIDERANDO a previsão e disponibilidade orçamentária e financeira no Fundo Municipal de Assistência 
Social – FMAS, destinado para subvenção social. 
 
CONSIDERANDO o tempo exíguo que o Município dispõe para realizar o Chamamento Público, buscando 
adequar-se a Lei Federal nº 13.019/2014. 
 
CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 677 de 21 de maio de 2015 que apresenta a proposta para Celebração 
de convênios com as entidades Sociais de julho de 2015 a janeiro de 2017; proposta de Calendário para 
procedimentos pertinentes à formalização dos convênios e a Justificativa de partilha de recursos do FMAS e 
FNAS de julho de 2015 a janeiro de 2017 e Planilha detalhada dos valores por Entidade. 
 
Resolve: 
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Art. 1º - REGULAMENTAR o repasse dos recursos sob a forma de subvenção social, através do Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS, nos exercícios 2015 a 2017, que se destinarão as Entidades e 
Organizações de Assistência Socialsem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e 
assessoramento, defesa e garantia de direitos com ações organizadas de forma contínua, permanente e 
planejada, em conformidade com a Lei nº 8.742, de 1993 que dispõe sobre a organização da Assistência 
Social.As Instituições poderão caracterizar-se como: 
 

I. Entidades de Atendimento:aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou 
especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos 
termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de 
que tratam os incisos I e II do art. 18. 

II. Entidades de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam 
serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos 
movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao 
público da política de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de 
que tratam os incisos I e II do art. 18. 

III. Entidades de defesa e garantia de direitos:aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos 
direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das 
desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da 
política de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam 
os incisos I e II do art. 18. 
 

Art. 2º - Os convênios serão formalizados entre o Município de Cascavel, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Entidades e Organizações de Assistência Social, em cumprimento a Resolução do Tribunal 
de contas do Estado do Paraná nº 28/2011, a Instrução Normativa TCE nº 061/2011, ao Decreto Municipal nº 
8.324/2008 e demais legislações afins. 
 
Art. 3º - É passível de financiamento: 

I-Materiais de Consumo diversos: 
a) Gêneros de Alimentação; 
b) Material de limpeza e higienização; 
c) Material de expediente; 
d) Material educativo e esportivo; 
e) Material de processamento de dados; 
f) Material de copa e cozinha; 
g) Material de acondicionamento e embalagem; 
h) Material de cama, mesa e banho; 
i) Uniformes, tecidos e aviamentos; 
j) Gás engarrafado; 
k) Combustível; 
l) Material de proteção e segurança; 
m) Material de áudio, vídeo e foto; 
n) Material Gráfico. 

 
II-Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica: 

a) Condomínios; 
b) Locação de Imóveis; 
c) Locação de máquinas e equipamentos; 
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d) Serviços de energia elétrica; 
e) Serviços de agua e esgoto; 
f) Serviços de telecomunicação; 
g) Serviços gráficos; 
h) Vale transporte para funcionários; 
i) Serviço de manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados  

 
III – Despesas com Pessoal 

a) Vencimentos e salários (valor líquido); 
b) Decimo Terceiro Salário; 
c) Férias – abono constitucional  
 

Art. 4º - É vedado o repasse de recursos públicos, a título de subvenção social, para:  

I- Materiais de Consumo diversos e Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: 
a) Serviços contábeis; 
b) Vale Transporte para usuários do Serviço; 
c) Despesa com Publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, que 

esteja diretamente vinculada ao objeto do convênio, que não caracterize promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos; 

d) Despesas com taxas bancárias, juros ou atualização monetária, decorrentes de culpa do agente 
tomador dos recursos, ou por descumprimento legal ou do convênio; 

e) Aquisição de bens e materiais permanentes; 
f) Construção e ampliação de bens imóveis; 
g) Reformas que modifiquem a estrutura do imóvel.  

II –Despesas com Pessoal: 

a) Pagamento de encargos sociais (FGTS, INSS, PIS, COFINS, etc.); 
b) Verbas rescisórias; 
c) Indenizações Trabalhistas; 
d) Equipe não dimensionada no Plano de Trabalho e Aplicação; 
e) Pagamento de salários não compatíveis com o valor de mercado da região; 
f) Pagamento de salários com valores superiores ao teto do Poder Executivo. 

Art. 5º - A transferência dos recursos será efetuada através de dotação orçamentária específica existente na 
Unidade do Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
Art. 6º - Para a realização de convênio FMAS2015/2017,as Entidades e organizações de Assistência 
Social deverão cumprir os seguintes requisitos: 
 

I. Estar devidamente inscrita no CMAS; 
II. Possuir atestado de capacidade física e operacional de funcionamento, emitidos pelo CMAS, 

conforme Resolução TCE nº 28/11, artigo 5º §1º; 
III.  Demonstrar clareza, objetividade e viabilidade da proposta apresentada, em consonância com o 

SUAS e com os parâmetros do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação; 
IV. Apresentar Plano de Trabalho e Aplicação detalhado, obrigatoriamente vinculado à finalidade 

dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios desenvolvidos, utilizando os modelos dispostos 
através do link: http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/subpagina.php?id=628; 
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V.  Apresentar os documentos constantes no Decreto Municipal nº 8.324/08, artigos 8º. e 9º, e IN 
TCE nº 61/11, artigo 3º.;  

 
Art. 7º - As despesas sempre devem estar vinculadas à finalidade dos Serviços, Programas, Projetos e 
Benefícios desenvolvidos por entidades e organizações de Assistência Social devidamente inscritas no CMAS e 
ao objeto do convênio, ou seja, não serão admitidas despesas que evidenciem desvio de finalidade.  
 
Art. 8º - Os documentos, original e cópia, das prestações de contas deverão ser entregues na Divisão 
Administrativa e Financeira da Secretaria de Assistência Social, conforme cronograma constante no termo de 
convênio. 
 
Parágrafo Único - As entidades que não entregarem a prestação de contas até a data mencionada no termo de 
convênio terão o repasse suspenso, recebendo a parcela tão logo se torne adimplente. 
 
Art9º - As entidades deverão efetuar os lançamentos das despesas mensalmente em sistema próprio da 
Prefeitura Municipal e do Tribunal de Contas do Estado, ou outro(s) que venha(m) a substituir. 
 
Parágrafo Único - O não lançamento tornará a entidade inadimplente, implicando na suspensão do repasse. 
 
Art. 10 - O Município, através da SEASO, para fins dos convênios FMAS2015/2017, deverá 
cumprir as seguintes obrigações: 
 

I. Prever os recursos financeiros necessários; 
II. Promover os instrumentos legais para formalização dos convênios com às Entidades; 

III. Oferecer apoio técnico e administrativo às Entidades e ao CMAS; 
IV.  Emitir parecer técnico-financeiro ao CMAS; 
V.  Efetivar as transferências financeiras às Entidades, conforme cronograma estabelecido em 

convênio; 
VI.  Acompanhar, fiscalizar, analisar e aprovar as prestações de contas apresentadas pelas Entidades; 

VII. Publicizar todos os atos pertinentes às transferências voluntárias; 
VIII.  Submeter ao CMAS as prestações de contas dos convênios com as Entidades; 

IX.  Prestar contas de todas as transferências voluntárias ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
Art. 11 - Para a realização do convênio FMAS2015/2017,as Entidades de Assistência Social deverão 
cumprir as seguintes obrigações: 
 

I. Disponibilizar toda a estrutura necessária para o desenvolvimento do Serviço, Programa ou 
Projeto proposto; 

II. Garantir o bom desenvolvimento das atividades aos usuários; 
III. Divulgar as atividades resultantes da parceria de forma clara e acessível a todos; 
IV. Disponibilizar recursos humanos necessários à execução do Plano de Trabalho; 
V. Manter à disposição do órgão fiscalizador, a prestação de contas dos recursos recebidos, bem 

como o devido arquivamento pelo período legal;  
VI. Manter sua regularidade fiscal; 
VII. Manter o cadastro atualizado junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE; 
VIII. Participar de todos os encontros, reuniões ou capacitações, quando solicitados pelo órgão 

concedente dos recursos. 
IX. Alimentação sistemática do IRSAS (Sistema Informatizado da Rede de Serviços de 

Assistência Social); 
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X. Realizar o atendimento de no mínimo 60% de encaminhamentos oriundos das unidades públicas 
de CRAS e CREAS e com atendimento de 100% de usuários da Política de Assistência Social, 
considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios executados pelas entidades e 
organizações de Assistência Social estão vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social-
SUAS. 

 
 

Art. 12 - APROVAo calendário para procedimentos pertinentes à formalização dos Convênios 2015/2017 
através do FMAS, com as entidades e organizações de Assistência Social, a saber: 

 
 

AÇÃO 
 
 

DATA 

Apreciação e Deliberação, pelo CMAS, da proposta de 
cronograma e partilha de recursos do FMAS e FNAS 

22/05/2015 

Devolutiva da Deliberação do CMAS à SEASO 22/05/2015 
Oficialização, pela SEASO, às Entidades que celebrarão 
convênios 

25/05/2015 

Elaboração dos Planos de Trabalho e Aplicação pelas 
Entidades 

25/05/2015 a 08/06/2015 

Protocolo junto a SEASO (DVADM) dos Planos de 
Trabalho e Aplicação das Entidades 

08/06/2015 até às 12h 

Análise e Correção dos Planos de Trabalho e Aplicação 
pela SEASO (DVADM e DVSMAS) 

08/06/2015 a 12/06/2015 
 

Protocolo pelas Entidades junto a SEASO de duas vias 
originais do Plano de Trabalho e Aplicação com os devidos 
ajustes propostos 

15/06/2015 até às 12h 

Protocolo, pela SEASO junto ao CMAS, dos Planos de 
Trabalho e Aplicação originais e respectivos pareceres 
técnico-financeiro 

17/06/2015 

Análise dos pareceres SEASO e dos Planos de Trabalho e 
Aplicação pelas Comissões do CMAS, com elaboração de 
parecer indicativo à Plenária 

 
 
 
 

18/06/2015 a 24/06/2015 
Período para eventuais ajustes nos Planos de Trabalho e 
Aplicação propostos pelas Comissões às Entidades 
Protocolo, pelas Entidades, junto ao CMAS dos ajustes 
solicitados nos Planos de Trabalho e Aplicação 
Reunião Plenária do CMAS para apreciação e deliberação 
dos pareceres das Comissões  
Devolutiva da Deliberação do CMAS à SEASO e de uma 
via original de cada Plano de Trabalho e Aplicação, 
devidamente assinada pelo Presidente do Conselho 

24/06/2015 

Formalização e Celebração dos Termos de Convênio com 
as Entidades 

25/06/2015 a 30/06/2015 
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Art. 13- APROVAa proposta de partilha de recursos do FMAS e FNAS de julho/2015 a janeiro/2017,a saber: 
 

 
 

ENTIDADE 

SERVIÇO, PROGRAMA, 
PROJETO OU  

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

 
RECURSOS 
FMAS/FNAS 

MENSAL 

TOTAL A SER 
REPASSADO 

POR ENTIDADE 
(19 meses) 

Associação Educacional Espírita 
Lins de Vasconcellos – Guarda 
Mirim 

Programa de Aprendizagem 
Profissional para Adolescentes, 
Jovens ou Pessoas com Deficiência. 
Programa de Promoção da Integração 
ao Mundo do Trabalho 

 
 
 

R$ 8.380,00 

 
 
 

R$ 159.220,00 

Associação Cascavelense de 
Amigos da Pastoral da Criança – 
ACAPAC 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 
Criança de até 6 anos 

 
R$ 4.710,00 

 
R$ 89.490,00 

Associação Cascavelense dos 
Deficientes visuais- ACADEVI 

Serviço de Defesa e Garantia de 
Direitos já estabelecidos. 

 
R$ 1.676,00 

 
R$ 31.844,00 

Associação dos Deficientes 
Físicos de Cascavel-ADEFICA 

Serviço de Defesa e Garantia de 
Direitos já estabelecidos 

 
R$ 1.676,00 

 
R$ 31.844,00 

Associação dos Portadores de 
Fissura Lábio Palatina de 
Cascavel - APOFILAB  

Programa de Defesa e Garantia de 
Direitos já estabelecidos. 

 
R$ 1.676,00 

 
R$ 31.844,00 

Associação Cascavelense dos 
Amigos dos Surdos- ACAS 

Programa de Defesa e Garantia de 
Direitos já estabelecidos. 

 
R$ 1.676,00 

 
R$ 31.844,00 

Centro Social Beneficente da 
Paróquia São Cristovão - CEMIC 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – 
Modalidade II: para Crianças e 
Adolescentes de 6 a 15 anos. 

 
R$ 26.520,00 

 
R$ 503.880,00 

Associação Recanto da Criança  Serviço de Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes – 
Modalidade II: Casa Lar. 

 
R$ 19.399,42 

 
R$ 487.160,00 

Associação Espírita Irmandade de 
Jesus – Albergue Noturno 

Serviço de Acolhimento para 
População Adulta e Famílias em 
Situação de Rua – Modalidade I: 
Abrigo Institucional. 

 
 

R$ 15.918,00 

 
 

R$ 302.442,00 

Abrigo São Vicente de Paulo Serviço de Acolhimento Institucional 
para Idosos – Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI). 

 
R$ 13.380,00 

 
R$ 254.220,00 

Programa do Voluntariado 
Paranaense - PROVOPAR 

Serviço de Assessoramento Político, 
Técnico, Administrativo e Financeiro 
– Cozinha Comunitária. 
Serviço de Assessoramento Político, 
Técnico, Administrativo e Financeiro 
– Banco de Alimentos. 

 
 
 
 

R$ 16.396,00 

 
 
 
 

R$311.524,00 

Associação Espírita Irmandade de 
Jesus – Albergue Noturno 

Serviço de Acolhimento para 
População Adulta e Famílias em 
Situação de Rua – Modalidade I: 
Abrigo Institucional. 

 
 

R$ 4.000,00* 

 
 

R$ 76.000,00* 

*Recursoprevisto é referente ao Piso de Alta Complexidade II do Fundo Nacional de Assistência Social. 

 
Parágrafo Único - Os convênios terão vigência de 19 meses com início em 01/07/2015 e término em 
31/01/2017. 
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Art. 14- Esta Resolução entra em vigor, com efeitos retroativos a partir de 22 de maio de 2015. 
 
 

Cascavel, 08 de junho de 2015. 
 
 
 

Maria Tereza chaves 
Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social 
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