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RESOLUÇÃO nº 048, 14 de junho de 2012. 

 
Aprova a aquis ição de marmitex para o 
Serv iços de Acolhimento Institucional para 
adolescentes do sexo masculino 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinaria realizada em 14 
de junho de 2012 e 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 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 07 de dezembro de 
1993, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional 
de Assistência Social – CNAS, conforme Resolução nº 145 de 15 de outubro de 2004, 
publicado no D.O.U. em 28 de outubro de 2004;  

CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo 
CNAS através da Resolução 109/2009 de 11 de novembro de 2009 publicado no D.O.U. em 25 
de novembro de 2011; 
 
CONSIDERANDO a Resolução Conjunta 001/2009 do CNAS e CONANDA a qual aprova o 
documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes”; 

CONSIDERANDO o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS 
através da Resolução n.º 035/2010; 

CONSIDERANDO a Resolução 001/2012 do CMAS a qual dispõe sobre 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 o oficio 304 de 2012, apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social o qual requer a solicitação e deliberação referente a aquisição de marmitex para os 
serviços de acolhimento institucional da SEASO; 

CONSIDERANDO o risco apontado pela SEASO no ofício 304 ao qual tanto os usuários e a 
equipe técnica estão expostos; 

RESOLVE: 
 
Art. 1º- Aprovar a solicitação apresentada pela SEASO para o fornecimento de marmitex para 
a Unidade de Acolhimento Institucional para adolescentes do sexo masculino, em caráter 



Página 2 de 2 

 

provisório devido às condições que se apresentam na atualidade, e excepcionalmente, em 
casos de emergência para os demais Serviços de Acolhimento da SEASO. 

Parágrafo Único- A metodologia para o consumo da alimentação deverá ser idêntica àquela 
que se pratica em ambiente familiar, servida à mesa e em pratos, a fim de que se mantenham 
as características da unidade de acolhimento.

Art. 2º- A Comissão de PSE fará o acompanhamento mensal dos impactos que esta medida 
trará aos usuários do Serviço, avaliando a provisoriedade da mesma e realizará reunião 
especifica para organização de estratégias visando a efetivação das ações elencadas no Plano 
Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária afetas as problemáticas do Acolhimento institucional no 
município de Cascavel. 

Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 
 

Cascavel, 14 de junho de 2012. 
 
 

 
Vanderlei Augusto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


