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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS/CASCAVEL/PR
RESOLUÇÃO Nº 0682020.
DISPÕE sobre a Unidade de Acolhimento Provisório/Pandemia
Coronavirus para Adolescentes, executada pela SEASO.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, após deliberação da Plenária em Reunião
Extraordinária Remota ocorrida na data de 13 de agosto de 2020 por web conferência por meio da plataforma
google meet, pelo link: http://meet.google.com//eeg-fxin-nkn, e no uso de suas atribuições que lhe confere a
Lei Municipal nº 6.751/2017, alterada pela Lei nº 7.050 de 16/10/2019, e:
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988;
CONSIDERANDO a Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).
Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.751 de 15 de setembro de 2017 que “Dispõe sobre o Sistema Único de
Assistência Social de Cascavel – SUAS e dá Outras Providências”;
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 7.050 de 16 de outubro de 2019 que “Altera dispositivos da Lei nº
6.751/2017 de 15 de setembro de 2017;
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 Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro de 2020, que declara Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
resposnável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO a Lei nº 14.023 de 08 de julho de 2020 - Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
para determinar a adoção de medidas imediatas que preservem a saúde e a vida de todos os profissionais
considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública, durante a emergência de
saúde pública decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto nº 4.298 de 19 de Março de 2020, que declara situação de emergência em todo o
território paranaense e suas atualizações;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 02, de 1º de abril de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná que reconhece o estado de calamidade pública no Município de Cascavel;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 15.313 de 19 de março de 2020. Estabelece no âmbito da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cascavel, novas medidas para proteção da
população e enfrentamento da COVID-19, e dá outras Providências e suas atualizações;
CONSIDERANDO a Portaria SEASO, 100 de 08 de julho de 2020. Dispõe sobre medidas temporárias de
prevenção e enfrentamento da COVID-19 para os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social -
SUAS;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282/2020 que reconhece a Política de Assistência Social como
serviço público essencial;
CONSIDERANDO a Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social 63, de 30 de abril de 2020. Dispõe
acerca da operacionalização da adesão ao repasse financeiro emergencial de recursos federais para a
execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede no âmbito dos estados, Distrito Federal e
municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do
novo coronavírus, COVID-19;
CONSIDERANDO a Portaria nº 94, de 29 de junho de 2020, Prorroga o prazo de adesão dos estados,
municípios e Distrito Federal ao repasse emergencial de recursos federais e dispõe acerca do requerimento do
órgão gestor para a segunda parcela da estruturação da rede referente ao Equipamento de Proteção Individual
- EPI, previstos respectivamente no inciso I do art. 4º e inciso I e parágrafo único do art.5º, da Portaria nº 63, de
29 de abril de 2020;
CONSIDERANDO a Portaria Ministério da Cidadania 369, de 29 de abril de 2020. Dispõe acerca do
atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, disposto pelo
Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de
calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do
Distrito Federal ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada
pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, nº 032/2020. Dispõe sobre
ciência do CMAS referente à adesão do Município, por meio da SEASO ao recurso federal, conforme Portaria
do MC nº369/2020;
CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, nº 036/2020. Aprova o Plano de
Ação e Aplicação referente ao recurso federal, das ações socioassistencias no enfrentamento da situação de
emergência em decorrência do COVID-19, conforme Portaria do MC nº369/2020;
CONSIDERANDO a Portaria Federal nº 337, de 24 de março de 2020, do Ministério de Estado da Cidadania.
Medidas para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-19, no âmbito da Rede
Socioassistencial, pública e privada do SUAS;
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CONSIDERANDO Portaria Ministério da Cidadania 330, de 18 de março de 2020 - Cad Unico Benefício de
Prestação Continuada (BPC). Estabelece o adiamento dos procedimentos em razão do não cumprimento do
cronograma de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal para fortalecer o
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do Coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO a Medida Provisória 926, de 20 março de 2020. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO a Portaria Ministério da Cidadania 335, de 20 de março de 2020 - Cad Único Programa
Bolsa Família (PBF). Estabelece medidas emergenciais na gestão do Programa Bolsa Família, criado pela Lei
nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal,
regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, em decorrência da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional;
CONSIDERANDO a Portaria Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) 54, de 1º de abril de 2020
Aprovar recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta 1, de 2 de abril de 2020 - Secretaria Nacional de Assistência Social
(SNAS) e Secretário de Gestão de Fundos e Transferências (SGFT) - Dispõe acerca da utilização de recursos
do Cofinanciamento Federal no atendimento às demandas emergenciais de enfrentamento ao Coronavírus
(Covid-19) no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;
CONSIDERANDO a Resolução 313, de 19 de março de 2020 - Conselho Nacional de Justiça. Estabelece, no
âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços
judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, e garantir o acesso à
justiça neste período emergencial;
CONSIDERANDO a Resolução CNAS 33, de 12 de dezembro de 2012 - Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Assistência Social (NOB SUAS);
CONSIDERANDO a Resolução 109, de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais;
CONSIDERANDO a NOTA Pública do Ministério de Estado da Cidadania e do Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos. Medidas de Prevenção ao Coronavírus nas Unidades de Acolhimento Institucional. Março
de 2020;
CONSIDERANDO a Resolução nº 042/2020, que “APROVA o Plano de Contingenciamento da SEASO do
município de Cascavel/PR, diante da Pandemia da doença pela Sars-Cov-2 (Covid-19)”;
CONSIDERANDO o Ofício CMDCA nº 061 de 23 de julho de 2020, que solicita junto ao CMAS informações
deste Conselho Setorial acerca do acompanhamento e monitoramento que está sendo realizado pelo CMAS
referente ao funcionamento da Unidade de Acolhimento Provisório/Pandemia Coronavirus;
CONSIDERANDO o Ofício CMAS nº 014 de 24 de julho de 2020 enviado a SEASO, com “Solicitação do Plano
de Ação da “Unidade de Acolhimento Provisório/Pandemia Corona Vírus”;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO, encaminhou para análise do
CMAS, oficio nº 795 de 05 de julho de 2020, em resposta ao Oficio CMAS nº 014protocolizado na Secretaria
Executiva do CMAS em 10 de agosto de 2020, onde discorre sobre a Unidade de Acolhimento
Provisório/Pandemia Coronavírus, o qual devido a Pandemia que assola o País desde o mês de Março/2020 e
as medidas sanitárias que são indicadas pelos órgãos oficiais de Saúde, a Secretaria optou em organizar,
como um espaço para o recebimento de novos acolhidos e também para eventuais evasões que possam
ocorrer nos Acolhimentos. A SEASO salienta que esta nomenclatura: Unidade de Acolhimento
Provisório/Pandemia Coronavírus será utilizada pelos Serviços, a fim de alinhar as informações sobre o local,
e melhorar a comunicação. No entanto, não se trata de um novo serviço ou unidade de acolhimento, é apenas
um espaço para cuidados e atenção as orientações sanitárias. A utilização do espaço direciona-se
especialmente nos casos de adolescentes, os quais são encaminhados para a Unidades de Acolhimentos
Institucional e para o Família Acolhedora, visto que nos casos de crianças, as mesmas são direcionadas
diretamente para os Serviços. Assim, no mês de Abril/2020, a Secretaria optou de forma emergencial pelo uso
do espaço da Escola Municipal Inglacir, localizada no bairro Aclimação, neste local foi organizado alojamentos
provisórios nas salas de aula e uma equipe de Educadores para o recebimento destas situações. No entanto,
com o avançar o tempo da Pandemia, da necessidade de continuidade das medidas sanitárias de proteção e
do retorno das equipes de trabalho para as escolas, a SEASO organizou um imóvel localizado na Rua
Presidente Kenedy, 349, para manter este espaço de retaguarda para os casos acima descritos. A SEASO
destaca que não se trata de uma nova Unidade de Acolhimento, e sim um espaço para uma acolhida inicial e
medidas sanitárias, que no momento em que um acolhido é dirigido para este espaço, o seu guardião continua
sendo o Serviço de origem, o qual continua realizando: os atendimentos, os encaminhamentos, os informes ao
MP e Judiciário, contatos com as famílias e todas as demandas que se fizerem necessária. A única diferença,
segundo a Secretaria é que antes de ser dirigido efetivamente a este Serviço, o mesmo é direcionado ao
espaço denominado Unidade de Acolhimento Provisório/Pandemia Coronavírus que se manterá o tempo que
durar a Pandemia que pede a implantação de medidas sanitárias de contenção do contágio do Coronavírus,
sendo que por não se tratar de um novo serviço, não houve a contratação de uma nova equipe, mas
remanejamento de profissionais em escala de horas extras. Uma equipe de Educadores Sociais, os quais
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desenvolvem ações de organização do espaço, acompanhamento da vida diária do acolhido. Os atendimentos
técnicos ficam sobre responsabilidade dos profissionais dos Serviços de Acolhimento. Também foram
acrescidos profissionais terceirizados ao local, para manter a limpeza e segurança do espaço. As equipes são
distribuídas por escalas, para que 24 horas tenha um profissional destinado ao cuidado dos adolescentes,
caso aumente o numero de adolescentes, aumenta-se o numero de profissionais. Atualmente são 14
profissionais que são distribuídos por escalas. Em relação aos itens relativos a Licença Sanitária, este espaço
da Rua Presidente Kenedy, o mesmo era dispensado e a vistoria do Corpo de Bombeiros ainda não havia sido
solicitada. Sendo que a SEASO salienta que o planejamento é estar mudando o acolhimento provisório para o
alojamento do Centro Nacional de Atletismo, espaço novo, que foi inclusive, já autorizado pelo Governo do
Estado do Paraná, conforme Termo de Autorização de Uso de Caráter Precário que firmam Paraná Esporte e
o Município de Cascavel, objetivando o alojamento de pessoas em estado de vulnerabilidade durante a
pandemia do COVID-19, anexo ao Ofício em tela;
CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO informou que realizou reunião
entre os Conselheiros Tutelares, os Coordenadores dos Serviços de Acolhimento e a Gerente da Divisão de
Proteção Social Especial da SEASO, para avaliar em conjunto a continuidade desta ação emergencial e
provisória, sendo que na oportunidade foi esclarecido alguns aspectos levantados pelos Conselheiros, e
sugestões foram acatadas para melhorar o espaço, que é um local provisório, desta forma, o mesmo foi
realmente organizado de forma emergencial;
CONSIDERANDO a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social -
CMAS/Cascavel/PR, realizada por web conferência pela plataforma google meet, no link:
http://meet.google.com//eeg-fxin-nkn na data de 13/08/2020, onde os conselheiros presentes votaram
favoráveis a aprovação do Plano de Ação apresentado pela SEASO de forma descritiva por meio do Oficio
795/2020, referente a Unidade de Acolhimento Provisório/Pandemia Coronavírus para adolescentes, cuja a
nomenclatura: Unidade de Acolhimento Provisório/Pandemia Coronavírus será utilizada pelos Serviços, a fim
de alinhar as informações sobre o local, e melhorar a comunicação. No entanto, não se trata de um novo
serviço ou unidade de acolhimento de adolescentes, é apenas um espaço para cuidados e atenção às
orientações sanitárias, para posterior direcionamento aos serviços de acolhimentos, sendo que a plenária foi
de parecer favorável a execução deste acolhimento provisório para adolescentes, conforme apresentado pela
SEASO e já aprovado pelo CMAS no Plano de Ação do Plano de Contingenciamento da SEASO do município
de Cascavel/PR, diante da Pandemia da doença pela Sars-Cov-2 (Covid-19) Resolução nº042/2020, o qual se
manterá o tempo que durar a Pandemia que pede a implantação de medidas sanitárias de contenção do
contágio do Coronavírus. Sendo que a plenária também deliberou que o CMAS responda o Ofício 061/2020 do
CMDCA, informando que é de parecer favorável à execução da Unidade de Acolhimento Provisório/Pandemia
Coronavírus.

RESOLVE:
Art. 1º APROVAR o Plano de Ação de forma descritiva apresentado pela SEASO relativo à Unidade de
Acolhimento Provisório/Pandemia Coronavírus para Adolescentes.
Parágrafo Único - A Unidade conforme disposto no caput deste artigo, será ofertada enquanto perdurar a
Pandemia e a necessidade de medidas sanitárias de contenção do contágio do Coronavírus.
Art. 2º OFICIAR o CMDCA, informando que o CMAS é de Parecer favorável a oferta pela SEASO da Unidade
de Acolhimento Provisório/Pandemia Coronavírus para adolescentes.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cascavel, 27 de agosto de 2020.
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COMUNICADO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA 
A Presidência da TRANSITAR, faz saber que no caderno “3”, denominado “Informações Complementares”, 
disponível no endereço eletrônico www.cascavel.pr.gov.br/servicos/orgao_oficial.php, foram publicadas com 
inteiro teor o correspondente do seguinte ato: 

 PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 021/2020: Estabelece os responsáveis pelos módulos do Sistema 
de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal/SIM-AM do Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, conforme o previsto no art. 2º, §4º IN 84/2012. Ficam Designados como responsáveis de 
acordo com o previsto no Art. 1 º desta portaria os servidores: LUCIANE VIDAL DOCKHORN, 
ELIANE ASSUNÇÃO, MARILZA APARECIDA DE MATOS SILVA, JOSÉ APARECIDO RIBEIRO, 
SUZANA APARECIDA DO AMARANTE, BRENDAMIR LUCIA ALVES, RODRIGO DESTRI 
CORDEIRO, RICARDO YUITI YAMASAKI, RODRIGO DESTRI CORDEIRO, CLAUDIA CRISTINA 
SPECIA. 

Cascavel, 27 de agosto de 2020. Simoni Soares da Silva, Presidente da Transitar. 
 

 

TRANSITAR
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL - 
IPMC 

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2020 
OBJETO: Contratação de empresa  especializada em alteração, fabricação e instalação de parede 
divisória em gesso acartonado (Dry Wall), vidros e películas e abertura de porta em parede de 
alvenaria, conforme Projeto e Memorial Descritivo. Abertura dia 22/09/2020 as 14h31min. Critério de 
julgamento: Menor preço por lote. Valor máximo: R$ 30.240,87 (trinta mil, duzentos e quarenta reais e 
oitenta e sete centavos). Endereço para consulta do Edital: 
https://cascavel.atende.net/?pg=subportal&chave=19. Cascavel-PR, 28 de agosto de 2020. Walter 
Parcianello, Presidente IPMC. 
 

COHAVEL

IPC

IPMC
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FUNDETEC
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