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Resolução nº 002 de 23 de fevereiro de 2015. 
 

APROVA as alterações do Plano de Trabalho 
e Aplicação do Convênio nº 084/2013, 
referente à transferência de recursos do 
FEAS/SEDS para a SEASO/CREAS-III-
PAEFI. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada 

em 12 de dezembro de 2014, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 

4.537/07, e:  

 
CONSIDERANDO a Constituição federal de 1988;  

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

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007; 

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 deliberação nº 035 do Conselho Estadual de Assistência Social - 

CEAS de 03 de agosto de 2012, a qual dispõe sobre o repasse de recursos financeiros aos 

municípios, através do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para execução de 

serviços de proteção social especial de média complexidade: Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI. 

CONSIDERANDO que a deliberação nº 035 do Conselho Estadual de Assistência Social - 

CEAS tem como objetivo implementar o repasse de recursos financeiros, por meio de 

convênio entre Estado e Município, com repasse Fundo a Fundo, para execução de Serviço 

da Proteção Social Especial de Média Complexidade: Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). Sendo que o prazo do convênio será de 12 

meses com previsão de início em novembro do corrente ano. 

CONSIDERANDO a Resolução nº 001/2012 CEAS/PR, que amplia os prazos, os quais 

foram mencionados na Deliberação nº 035 do CEAS, para a entrega dos protocolos da 

solicitação dos recursos dos municípios aos Escritórios Regionais da SEDS até o dia 31 de 

agosto de 2012. 
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CONSIDERANDO a função do Estado na complementação de repasse de recursos aos 

municípios para a implementação dos serviços socioassistenciais executados pelos 

municípios. 

CONSIDERANDO a Deliberação nº053/2012/CEAS/PR, que aprovou os projetos 

apresentados pelos 98 (noventa e oito) municípios referentes ao repasse de recursos 

financeiros para execução de serviços de proteção social especial de média complexidade: 

Serviço de Proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PAEFI. 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 071/2012, que aprova o Projeto de 

implementação do Serviço de Proteção Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI 

apresentado pela SEASO. 

CONSIDERANDO que o município de Cascavel realizou sua habilitação e qualificação 

técnica exigida, pleiteando o valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), 

sendo que, 50 % do valor total do repasse serão aplicados em investimento (Equipamentos 

e Mobiliários), e 50% em custeio (Material de Consumo e Serviço de Terceiros (pessoa 

jurídica e física). 

CONSIDERANDO que o Município apresentou a contrapartida financeira de 5% do valor 

total, o que equivale a R$ 1.560,00 (hum mil, quinhentos e sessenta reais). 

CONSIDERANDO a necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO 

em concluir a execução do Convênio nº 084/2013/FEAS/SEDS, o qual se encerrará em 

02/01/2016. 

CONSIDERANDO que vários itens previstos no plano originário deste Convênio ainda 

não foram adquiridos em razão de: preços defasados, o que ocasionaram resultado 

“deserto” nas licitações; produtos obsoletos; e ainda, serviços que não são mais necessários 

ao desenvolvimento do PAEFI. 

CONSIDERANDOque não houve alteração nos valores totais previstos para cada 

natureza de aplicação (custeio e equipamentos) bem como, respeitou-se o valor total do 

Convênio, ou seja, R$ 31.200,00 de recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social - 

FEAS e R$ 1.560,00 de contrapartida municipal. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º-APROVAR as alterações do Plano de Trabalho e Aplicação do Convênio nº 

084/2013, referente à transferência de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – 
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FEAS/SEDS para a SEASO/CREAS III, para a implementação do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (PAEFI). Conforme abaixo: 

 

Melhoria na descrição das “Cadeiras empilháveis [...]” e alteração da quantidade a ser 

adquirida e do valor unitário de cada unidade, passando de 57 unidades no valor de R$ 

60,00/cada, para 40 unidades a R$ 100,00/cada; 

A descrição sem alteração do valor unitário do “HD externo com capacidade mínima de 

1 TB”, para “HD externo com capacidade mínima de 500GB”; 

 

Exclusão do item “Aparelho de Fax” no valor de R$ 370,00;  

 

Alteração da descrição e valor do item “Bebedouro elétrico” de R$ 750,00, para 

“Purificador de água refrigerado [...]” no valor de R$ 540,00; 

 

Substituição do instrutor de artesanato por 06 meses, dando-se continuidade ao contrato 

de “instrutor de libras”, totalizando a execução de 12 meses, sem alteração dos valores 

totais que compreendem R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) de recursos do 

Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS e R$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e 

sessenta reais) de contrapartida municipal. 

 

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

 

Cascavel, 23 de fevereiro de 2015. 

 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 




