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RESOLUÇÃO nº 40 de 13 de junho de 2016 
 

Aprova o Plano de Ação SUAS W EB 
exerc íc io 2016 da SEASO para 
cof inanc iamento através do FNAS.  
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 
Extraordinária realizada em 03 de junho de 2016, 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, que 
dispõe sobre as competências do Conselho de Assistência Social. 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social – CNAS, conforme Resolução n.º 145/2004. 
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada 
pelo CNAS através da Resolução n.º 109/2009 e suas atualizações. 
CONSIDERANDO a Resolução do CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012, que 
aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Ùnico de Assistencia Social. 
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 4.537/2007 de 18 de abril de 2007. 
CONSIDERANDO o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo 
CMAS através da Resolução nº 097/2014 e suas atualizações. 
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 de 20 de outubro de 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, Projetos e benefícios socioassistenciais. 
CONSIDERANDO a execução dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios da 
Assistência Social desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social 
(SEASO). 
CONSIDERANDO que o Plano de Ação consiste em um instrumento eletrônico de 
gestão, para planejamento através do qual a Secretaria Nacional de Assistência Social 
pode ordenar e garantir o lançamento e validação anual das informações necessárias 
ao inicio ou à continuidade da transferência regular e automática de recursos, na 
modalidade fundo a fundo, do cofinanciamento federal da Assistência Social. 
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de manifestação do Conselho quanto à pactuação 
para o repasse de recursos através do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). 
CONSIDERANDO que o Instrumento eletrônico de gestão Plano de Ação 2016, foi 
elaborado e será finalizado pelo Órgão Gestor da Politica Municipal da Assistência 
Social no Sistema da Rede Suas Web e enviado ao Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário, sendo que o prazo definido por este Ministério é 04/06/2016, sendo 
necessário a validação do CMAS, que deverá ocorrer até a data de 31/07/2016. 
CONSIDERANDO o ofício 514 de 31 de maio de 2016 recebido da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, que requer a apreciação e deliberação deste Conselho 
referente ao Plano de Ação Suas Web exercício 2016 dos Serviços, Programas e do 
Índice de Gestão Descentralizada (IGD) do Programa Bolsa Família e do Índice de 
Gestão Descentralizada (IGD) do Sistema Único de Assistencia Social (SUAS). 
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RESOLVE: 
 

Art. 1º - APROVAR o Plano de Ação SUAS WEB exercício 2016 para cofinanciamento 
federal através do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS, considerando que o 
mesmo está em consonância com os Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 
prestados pela Secretaria de Assistência Social à população cascavelense. Conforme 
anexo.  
 
 

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

Cascavel, 13 de junho de 2016. 

 

 

Maria Tereza Chaves 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

  

 


