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RESOLUÇÃO nº 061, de 12 de julho de 2018. 

 

APROVA o reordenamento no funcionamento 

da Unidade Centro Pop a partir de 

01/08/2018.  

 

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

realizada em 12 de julho de 2018, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 

6.751/2017, e:  

 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, em especial o disposto nos artigos 203 e 204, 

da Seção IV; 

 

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 12.435/2011, que “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 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 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 n° 269, de 13 de dezembro de 2006, que aprova a Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – 

NOBRH/SUAS; 

 

CONSIDERANDO que conforme a NOB/RH/SUAS/2006, as Equipes de referência são aquelas 

constituídas por servidores efetivos responsáveis pela organização e oferta de serviços, 

programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial, levando-as em 
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consideração o número de famílias e indivíduos referenciados, o tipo de atendimento e as 

aquisições que devem ser garantidas aos usuários; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas atualizações; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 17, de 20 de junho de 2011, do CNAS, que Ratifica a equipe de 

referência definida pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 

Assistência Social – NOB-RH/SUAS e reconhece as categorias profissionais de nível superior 

para atender as especificidades dos serviços socioassistenciais e das funções essenciais de 

gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 

 

Considerando a deliberação da VIII Conferência Nacional de Assistência Social, de 2011, que 

estabelece: “Reconhecer os cargos e funções dos trabalhadores de ensino médio e fundamental 

que atuam no SUAS, nas funções de monitor, educador social e orientador social, entre outras; 

 

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 9, de 15 de abril de 2014, que Ratifica e reconhece as 

ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino médio e fundamental do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS, em consonância com a Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS. 

 

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 a Resolução CMAS nº 095, de 02 de dezembro de 2016, que “APROVA o 

Sistema de Informação da Empresa IPM Informática LTDA como prontuário eletrônico oficial de 

registro dos atendimentos e informações sobre os usuários da Política de Assistência Social; 

 

CONSIDERANDO que o registro e organização das informações é um direito dos usuários dos 

serviços socioassistenciais, haja vista que, o usuário estabelece um vínculo com o profissional, 

mas é fundamental que a história deste usuário e a sua relação com os serviços 

socioassistenciais estejam devidamente registrados no prontuário. 
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CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 102/2017 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 CMAS n° 025, de 27 de fevereiro de 2018 que “APROVA junto ao 

CMAS os Planos de Providências e Planos de Apoio da rede de serviços socioassistenciais 

governamentais e não governamentais da Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidade”; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 046/2018, que “Aprova a documentação das unidades 

governamentais conforme artigo 20 da Resolução CMAS nº 102/2017”, especialmente seu artigo. 

3º, V – “designe via concurso público 01 Coordenador para o Centro Pop com escolaridade de 

nível superior com experiência de atuação na política de assistência social e que componha 

obrigatoriamente as equipes de referência, conforme Resolução CNAS nº 017 de 20 de junho de 

2011”. 

 

CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 883 de 10 de Julho de 2018 que informa sobre o 

reordenamento no funcionamento da Unidade Centro Pop, que a partir do dia 01 de agosto de 

2018, passará a funcionar 12 horas diariamente, todos os dias da semana, incluindo sábados e 

domingos, ampliando a oferta de atendimento, sendo que os educadores sociais serão 

organizados em escalas de 12x36 horas. E nos demais horários permanecerão em sobreaviso, a 

fim de atender as demandas do Serviço de Abordagem Social, a SEASO informa que a assistente 

social lotada nesta Unidade irá responder pela Unidade do Centro Pop, sendo desta forma 

responsável pelos atendimentos ofertados e pelo processo de reordenamento. RESOLVE: 

 

Art. 1º APROVAR o reordenamento no funcionamento da Unidade Centro Pop, conforme 

apresentado pela SEASO, que a partir do dia 01 de agosto de 2018, funcionará 12 horas 

diariamente, todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos.  

 

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

Cascavel, 31 de julho de 2018. 

 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2017-2019 


