
 

 

 

RESOLUÇÃO N.º 036, de 13 de setembro de 2010. 
 

APROVA os Critérios de Partilha 
                                                                       dos Recursos do FMAS. 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 13 de 
Setembro de 2010, 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 o art.18 da Lei Municipal Nº. 4.537/2007 de 18 de abril de 2007, que 
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; 

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

CONSIDERANDO o princípio de supremacia do interesse público (Constituição Federal/88): Se 
deve vincular e direcionar os atos administrativos de modo a garantir que interesses privados não 
prevaleçam nem sucumbam os interesses e necessidades da sociedade como um todo (JUSTEN 
FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006); 

CONSIDERANDO o princípio de Economicidade: Estabelece uma relação entre custos, 
benefícios, meios e fins. Verifica se os meios dados (envolvimento de pessoal e material adquiridos) 
foram obtidos com melhor êxito ou se um determinado resultado/fim foi obtido com os menores 
custos possíveis (CF, Lei Federal nº. 8666/93); 

CONSIDERANDO a necessidade de transparência e ampla divulgação do processo de seleção das 
Entidades para o co-financiamento de serviços socioassistenciais; 

CONSIDERANDO o estudo realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social quanto aos 
custos dos serviços socioassistenciais executados pelo município; 

CONSIDERANDO o orçamento previsto na unidade orçamentária da Secretaria Municipal de 
Assistência Social destinado para subvenção; 

CONSIDERANDO o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS 
através da Resolução N.º 035/2010 e o resultado dos laudos técnicos emitidos pela equipe técnica 
do Setor de Monitoramento e Avaliação aprovados por este conselho; 

CONSIDERANDO a vigência dos convênios atualmente firmados; 
 

RESOLVE,  
 

Art. 1º - Aprovar os Critérios de Partilha dos recursos alocados ao Fundo Municipal de Assistência 
Social para o financiamento das subvenções sociais a Entidades privadas sem fins econômicos. 
 



§ 1°- Poderão ser subvencionadas Entidades que desenvolvem ações de Proteção Social Básica e 
Proteção Social Especial, cujos serviços, programas ou projetos constam no Sistema Municipal de 
Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS através da Resolução N.º 035/2010. 
§ 2°- Poderão ser subvencionadas Entidades que desenvolvem ações de Defesa de Direitos, inscritas 
no CMAS.   
 

Art. 2º - Em conformidade com o artigo 9º da LOAS, o funcionamento das Entidades e 
organizações de assistência social depende de prévia inscrição no Conselho Municipal de 
Assistência Social, estando habilitadas à prestação dos Serviços, Programas e Projetos de 
Assistência Social, além de cumprir os pressupostos da Lei Federal 12.101/2009, Decreto Federal 
7.237/2010, Política Nacional de Assistência Social e Resolução 109/2009 do CNAS.  

 

Art. 3º- Apresentam-se como requisitos para a participação das Entidades na partilha dos recursos 
do FMAS: 

I. Plano de Trabalho e Aplicação detalhado, o qual deverá atender o interesse público, 
demonstrando compatibilidade com o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação; 

II.  Capacidade instalada da entidade condizente ao porte do Serviço, programa ou Projeto 
apresentando (Capacidade estrutural e técnica); 

III.  Custo detalhado do que se pretende receber financiamento 
IV.  Estar inscrita no Conselho Municipal inerente a modalidade de atendimento prestado; 
V. Disposição e viabilidade da entidade em captar parcerias para a implementação do Serviço, 

Programa ou Projeto; 
VI.  Viabilidade da implementação do Serviço, Programa ou Projeto; 

VII.  Clareza da proposta quanto ao objeto; 
VIII.  Factibilidade da execução no cronograma e termos propostos; 

IX.  Pertinência da metodologia utilizada para concretização dos resultados propostos; 
X. Consonância dos serviços desenvolvidos pela Entidade com as políticas públicas no âmbito 

do SUAS e com os parâmetros do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação; 
XI.  Utilização permanente do IRSAS (Sistema Informatizado da Rede de Serviços de 

Assistência Social); 
XII.  Apresentação de balanço patrimonial e financeiro do exercício anterior; 

XIII.  Cumprir as normas legais estabelecidas para convênios. 
 

Art. 4º- Apresentam-se como responsabilidades do município: 
I. Prever os recursos financeiros necessários; 

II.  Promover os instrumentos legais para efetivar as transferências às Entidades; 
III.  Efetuar levantamento de custos do município, para manutenção integral dos serviços, 

conforme modalidade de atendimento; 
IV.  Estipular custo médio do Serviço, Programa ou Projeto, dividido por modalidade de 

atendimento; 
V. Efetuar comparativo de custos dos serviços entre Município e Entidades, analisando a 

viabilidade do financiamento, de acordo com a proposta apresentada; 
VI.  Manter e acompanhar o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação dos Serviços 

Socioassistenciais; 
VII.  Manter e acompanhar sistematicamente o Sistema de Informação - IRSAS (Informatização 

da Rede de Serviços de Assistência Social). 
 

Art. 5º- Apresentam-se como responsabilidades das Entidades conveniadas: 
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 do conveniamento de forma clara e acessível a todos; 
IV.  Disponibilizar recursos humanos necessários à execução do Plano de Trabalho; 
V. Manter a disposição do órgão fiscalizador a prestação de contas dos recursos recebidos, bem 

como o devido arquivamento pelo período legal;  



VI.  Manter sua regularidade fiscal. 
 

DA PARTILHA DOS RECURSOS 

Art. 6º- No caso das Entidades de defesa de direitos, os valores são estabelecidos por sua atuação 
enquanto representantes do segmento de pessoas com deficiência no município. Sendo os valores:  
 

ENTIDADE VALOR MENSAL 

ACADEVI R$ 1.000,00 

ADEFICA R$ 1.000,00 

 

Art. 7º- No caso das Entidades de atendimento os critérios são estabelecidos conforme níveis de 
Proteção (Proteção Social Básica e Proteção Social Especial), custo médio dos Serviços, Programas 
e Projetos, aplicando-se o seguinte cálculo: 
 

*Custo médio mensal para cada usuário atendido multiplicado pela capacidade de 
atendimento da unidade resultando no valor mensal. 
 

Art. 8º- Os serviços voltados para a Proteção Social Básica a serem co-financiados pelo Fundo 
Municipal de Assistência Social são: 
                                             
SERVIÇO VALOR 

MENSAL  
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS 
 MODALIDADE I:  PARA CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS 

R$ 0,65* 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS 
MODALIDADE II: PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 15 
ANOS 

R$ 52,00* 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS  
MODALIDADE III : PARA ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 
ANOS; 

R$ 52,00* 

PROGRAMA DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA O 
TRABALHO PARA ADOLESCENTES E JOVENS APRENDIZES 

R$ 50,00* 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, INCLUSÃO PRODUTIVA E DE 
ENFRENTAMENTO A POBREZA  

R$ 1,33** 

*Refere-se a cada criança ou adolescente atendido 
** Refere-se a cada pessoa atendida 
 

Art. 9º - Os serviços voltados para a Proteção Social Especial a serem co-financiados pelo Fundo 
Municipal de Assistência Social são: 
 

SERVIÇO VALOR  

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Para crianças e 
adolescentes (Unidade residencial para até 10 crianças/adolescentes ou 
Unidade institucional para até 20 crianças/adolescentes) 

R$ 485,00* 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Para jovens e 
adultos com deficiência (Residência Inclusiva para jovens e adultos com 
deficiência com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e que não dispõe 
de condições de auto-sustentabilidade) 

R$ 875,00** 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Para idosos (a s) R$ 485,00* 



(Unidade Institucional de Longa Permanência – ILPI ou Unidade Residencial 
para até 10 idosos) 
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL Para adultos e  
famílias (Unidade institucional para pessoas em situação de rua – máximo 50 
pessoas ou Unidade institucional de passagem – atendimento imediato e 
emergencial) 

R$ 485,00* 
 

*Refere-se a cada criança ou adolescente, adulto ou idoso atendido 
** Valor diferenciado considerando que os acolhidos demandam de cuidados especiais 
 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
Art. 10- O processo de seleção das propostas para financiamento da rede socioassistencial contará 
com as seguintes etapas: 

I. Apresentação pelas Entidades de Plano de Trabalho conforme modelo disposto no site da 
SEASO: www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso.  

II.  Análise dos Planos de Trabalho por parte da SEASO, elaborando parecer técnico social e 
financeiro a ser encaminhado ao CMAS, verificando a compatibilidade com a legislação 
vigente e com o sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação. 

III.  Análise dos Planos de Trabalho por comissão formada por membros do CMAS. 
IV.  Apresentação da análise dos Planos de Trabalho pela Comissão em reunião do CMAS. 
V. Deliberação do CMAS. 

VI.  Publicação da resolução de aprovação das propostas. 
VII.  Encaminhamento da resolução de aprovação dos Planos de Trabalho à Secretaria Municipal 

de Assistência Social para formulação de convênio. 
 

Art. 11- Os critérios para a seleção das propostas apresentadas pela rede socioassistencial estão 
subdivididos em eliminatório e classificatório, sendo: 

I.  Eliminatório: 
a) Não possuir registro no CMAS; 
b) Proposta incompatível com os serviços previstos no Sistema Municipal de Monitoramento e 

Avaliação; 
c) Proposta incompatível com o princípio da territorialidade e com as demandas prioritárias da 

Política de Assistência Social no município. 
II.  Classificatório: 

a) Análise dos pareceres constantes do Parecer Técnico social e financeiro da Secretaria 
Municipal de Assistência Social; 

b) Experiência comprovada no desenvolvimento de serviço socioassistencial. 
 

Art. 12- A ampliação da cobertura de atendimento dos serviços socioassistenciais que venham gerar 
acréscimo no orçamento, será apreciada pelo conselho após finalização desse processo de 
financiamento mediante análise de disponibilidade orçamentária do Fundo Municipal de Assistência 
Social e verificação da existência de demanda territorial da prestação do serviço. 
 

Art. 13 - O Modelo de Plano de Trabalho bem como toda a legislação pertinente encontra-se 
disponível no site: www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso.  
 

Art. 14 - Esta resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 
 

Cascavel, 13 de setembro de 2010. 
 
 
 

VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


