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RESOLUÇÃO nº 009, de 09 de fevereiro de 2012. 

 
Aprova o Plano de Trabalho 2012 da 

entidade ACAS para fins de subvenção 

social através do FMAS. 

 

 

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

realizada em 09 de fevereiro de 2012, 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, 

especialmente o artigo 10 o qual dispõe que o município poderá celebrar convênios com 

entidades e organizações de Assistência Social, em conformidade com os Planos 

aprovados pelo 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 28/2011 do TCE- Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, a qual dispõe sobre a formalização, a execução, a fiscalização e a prestação de 

contas das transferências de recursos financeiros e demais repasses no âmbito estadual e 

municipal, institui o Sistema Integrado de Transferências – SIT e dá outras 

providências; 

CONSIDERANDO o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo 

CMAS através da Resolução nº 035/2010; 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS 067/2011 que regulamenta o repasse dos 

recursos sob a forma de subvenção social do Fundo Municipal de Assistência Social – 

FMAS, para o ano de2012 e revoga as Resoluções 033/2008, 013/2011, 036/2011 e 

037/2011 deste CMAS. 

CONSIDERANDO o Plano de Trabalho apresentado pela entidade, solicitando a 

subvenção total para o ano de 2012 no valor de R$ 11.170,00; 
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CONSIDERANDO que a entidade mantém inscrição junto ao CMAS como entidade de 

Defesa e Garantia de Direitos, cuja ação é objeto da subvenção social requerida; 

CONSIDERANDO que a SEASO, conforme informado no ofício 049/2012 realizou 

um remanejamento orçamentário para disponibilizar do recurso financeiro necessário à 

subvenção; 

CONSIDERANDO que a SEASO apresentou atestado de que a entidade “dispõe de 

condições físicas operacionais de funcionamento, e suas atividades são compatíveis com 

as finalidades estatutárias e operacionais;  

 

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o Plano de Trabalho para subvenção social através do 

FMAS/2012  da entidade ACAS no valor total  anual de R$ 11.170 ,00. 

 

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

 

 

 

 

Cascavel, 09 de fevereiro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

Vanderlei Augusto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


