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RESOLUÇÃO nº 065, de 11 de agosto de 2016. 
 

APROVA o Plano de Aplicação do recurso advindo do 

FEAS para o FMAS para utilização das Residências 

Inclusivas I e II da SEASO. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião Ordinária 

realizada em 11 de agosto, 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, especialmente 

o artigo 9º o qual dispõe que o funcionamento prévio das entidades e organizações de Assistência 

Social depende de prévia inscrição no CMAS; 

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 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 que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados 

por entidades e organizações de assistência social deverão estar em consonância com o conjunto 

normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais 

Básicas, visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas condições de 

trabalho; 

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 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 nº 17, de 18 de novembro de 2010, CIT, que dispõe sobre o Pacto 

de Aprimoramento da Gestão dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito do SUAS, estabelecendo 

compromissos entre os entes da Federação para aprimoramento e qualificação da gestão para o 

quadriênio 2011-2014; 

CONSIDERANDO o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano VIVER 

SEM LIMITE, instituído por meio do Decreto Federal nº 7.612, de 17 de novembro de 2011; 

CONSIDERANDO A Lei Estadual nº 17.544, de 17/04/13, que dispõe sobre a transferência 

automática de recursos do Fundo Estadual da Assistência Social para os Fundos Municipais de 

Assistência Social em atendimento ao disposto nos incisos I e II do art. 13 da Lei Federal nº 

8.742/93, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 8543, de 17 de julho de 2013, o qual regulamenta a 

transferência automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos 

Municipais, em atendimento a Lei Estadual nº 17.544, de 17 de abril de 2013; 

CONSIDERANDO o Termo de Adesão que o Município por meio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social firmou com o Estado, com objetivo de formalizar as responsabilidades e 



Página 2 de 2 
 

compromissos decorrentes do aceite do cofinanciamento Estadual, referente ao Programa Viver 

Sem Limites do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que aceitaram a 

expansão do Piso Fixo de Média Complexidade para o Serviço de Proteção Social Especial em 

Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência e Piso de Alta Complexidade II - PAC II, 

para o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em situação de 

dependência em Residência Inclusiva; 

CONSIDERANDO a Deliberação nº 74/2013 do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, 

que aprovou o repasse de recursos Fundo a Fundo para atendimento do Programa Viver sem Limite 

do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Piso Fixo de Média Complexidade 

para os Serviços de Proteção Social em Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência e do 

Piso de Alta Complexidade II – PAC II, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e 

Adultos com Deficiência em situação de Dependência em Residência Inclusiva aos municípios que 

aderiram e tiveram seus Planos de Reordenamento aprovados pelo MDS nas 1ª, 2ª e 3ª expansões; 

CONSIDERANDO que o CMAS aprovou por meio da Resolução nº 041 de 29 de maio 2012, o 

Termo de Aceite efetuado pela Secretaria Municipal de Assistência Social no sistema Suasweb do 

MDS e o cofinanciamento Federal do Piso de Alta Complexidade II para apoio à oferta dos 

Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência- Serviço de Acolhimento 

Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residência Inclusiva; 

CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 812 de 09 de agosto de 2016 que solicita junto ao CMAS a 

apreciação e deliberação quanto ao plano de aplicação dos recursos do Fundo Estadual de 

Assistência Social no valor de R$ 93.752,57 que serão utilizados pelo Serviço de Acolhimento 

Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em situação de dependência das Residências 

Inclusivas I e II na aquisição de um veículo mini van spin de sete lugares e equipamentos; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- APROVAR o Plano de Aplicação referente ao recurso advindo do FEAS para o FMAS 

para utilização do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em 

situação de dependência das Residências Inclusivas I e II da SEASO, no valor total de R$ 

93.752,47. Conforme anexo.  

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

Cascavel, 11 de agosto de 2016. 

 

 

 

Maria Tereza Chaves 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 
 

 
 


