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RESOLUÇÃO nº 001 de 13 de fevereiro de 2014 
 
Altera a Resolução/CMAS nº 88, de 10 de dezembro 
de 2013, dá nova redação ao art. 1º e altera a tabela 
do art. 2º. 
  

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 13 de 
fevereiro de 2014, 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. 
 
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. 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 16, de 05 de maio de 2010, 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 CNAS nº 13, de 26 de abril de 2011 a qual altera a Resolução nº 16, de 
05 de maio de 2010, que define os parâmetros nacionais para a 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. 
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CONSIDERANDO a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências. 
 
CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 035, de 13 de setembro de 2010, a qual aprova o Sistema 
Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência Social de Cascavel, indicadores 
sociais e padrões de qualidade dos serviços socioassistenciais; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 056, de 19 de setembro de 2013 a qual altera dispositivos da 
Resolução/CMAS nº 035/2010, que aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação no que se 
refere aos quadros de indicadores das categorias 2, 3 e 4 do Sistema Municipal de Monitoramento e 
Avaliação e acrescenta os graus de desenvolvimento: superior, suficiente, regular e insuficiente e os 
Estágios de Desenvolvimento. 
 

CONSIDERANDO a Resolução 095 de 06 de dezembro de 2012 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 Resolução nº 088 de 10 de dezembro de 2013 que aprova a partilha dos recursos 
alocados ao Fundo Municipal de Assistência Social, bem como a nova Modalidade para aquisição de 
serviços socioassistenciais; 
 
CONSIDERANDO oficio nº 083 de janeiro de 2014 recebido da SEASO, solicitando a alteração do 
Art.1º e da tabela do art. 2º da Resolução/CMAS nº 088/2013. 
 

RESOLVE:  
 
Art. 1º- Alterar o caput do art. 1º e a tabela do art. 2º da Resolução/CMAS nº 88 de 10 de dezembro de 
2013, publicada na Edição Ordinária nº 958 do Diário Oficial do Município de 13 de dezembro de 2013, 
paginas 23, 24 e 25, os quais passam a vigorar com a seguinte redação:  
 
“Art. 1º- Aprovar, por meio de Licitação na modalidade de INEXIGIBILIDADE, tipo 
CREDENCIAMENTO, a aquisição de Serviços e Programas Socioassistenciais”. 
 

Art. 2º-........................................................................................................................................................... 
 
 

Lote Capacidade
** Un Especificação 

Valor de 
unitário 
máximo/ 

mês 
* V.R.F 

Valor total 
máximo/mês 

Valor total 12 
meses 

01 30 Un 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para Idosos na 
modalidade de Unidade 
Institucional de Longa 
Permanência 

R$ 432,10 R$12.963,00 R$ 155.556,00 

02 30 Un 
Serviço de Acolhimento 
Institucional para adultos e famílias 
em situação de rua 

R$ 497,84 R$14.935,20  
R$ 179.222,40 

03 30 Un 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para crianças e 
adolescentes na modalidade de 
Unidade Residencial 

R$ 648,24 R$19.447,20 R$ 233.366,40 

04 20 Un Serviço de Acolhimento R$ 833,33 R$16.666,60 R$ 199.999,20 



Página 3 de 3 
 

Institucional para crianças na 
modalidade de Unidade 
Institucional 

Lote Qtd Un Especificação 

Valor de 
unitário 
máximo/ 

mês 
* V.R.F 

Valor total 
máximo/mês 

Valor total 12 
meses 

05 240*** Un 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 
crianças e adolescentes de 06 a 
15 anos 

 
101,15 

 
24.276,00 R$ 291.312,00 

06 6.400**** Atd 
Programa de Capacitação, 
Inclusão Produtiva e 
Enfrentamento a Pobreza 

R$ 1,30 R$ 8.320,00 R$ 99.840,00 

07 360*** Un 

Programa de Informação e 
Educação para o Trabalho para 
Adolescentes e Jovens 
Aprendizes 

R$ 22,29 R$ 8.024,40 R$ 96.292,80 

Lote Qtd Un Especificação 

Valor de 
unitário 
máximo/ 

mês 
* V.R.F 

Valor total 
máximo/mês 

Valor total 12 
meses 

08 70*** Un Serviço de Defesa de Direitos de 
Pessoas com Deficiência Auditiva R$ 22,92 R$ 1.604,40 R$ 19.252,80 

09 130*****1 
 Un Programa Banco de Alimentos R$ 60,60 R$ 7.878,00 R$ 94.536,00 

 
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de publicação. 

 
 

Cascavel, 13 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 

Inês Aparecida de Paula 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 

 
 
 
 

 

                                                
1 * VRF – valor de referência a ser financiado. 
** Refere-se à capacidade de atendimento instalada, a qual não será variável. 
*** Refere-se ao número máximo de pessoas atendidas mensalmente, podendo ser variável de acordo com a 
demanda efetivamente atendida no mês de referência. 
**** Refere-se ao número máximo de atendimentos prestados mensalmente, podendo ser variável de acordo com 
demanda efetivamente atendida no mês de referência 
*****Refere-se ao número de entidades governamentais e não-governamentais de interesse público assessoradas 
no mês, podendo ser variável de acordo com a demanda atendida no mês de referência. 
 


