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RESOLUÇÃO CONJUNTA CMDCA/CMAS nº 002, de 10 de novembro de 2014. 

 
Aprovar com alterações o Plano 

Municipal de Acolhimento para Crianças, 

Adolescentes e Jovens de até 21 anos de 

Cascavel. 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, em Reunião Extraordinária 

Conjunta realizada em 05 de novembro de 2014 no uso de suas atribuições que lhes 

confere a Lei Municipal nº 4.537/07, Lei Municipal nº 6.278/2013, e:  

 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.742/93 Lei Orgânica de Assistência Social; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069/1990, de 13 de julho de 1990, que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.278/2013 de 11 de outubro de 2013; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº12. 101, de 27 de novembro de 2009; 

 

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; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 5, de 31 de Janeiro de 2014, que dispõe sobre o 

cofinanciamento federal, por meio do Piso de Alta Complexidade I - PAC I, dos 

Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até vinte e um anos de 

idade, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único 

de Assistência Social - SUAS; 

 

CONSIDERANDO que município de Cascavel aderiu em março de 2014 o Termo de 

Aceite que estabelece responsabilidades e compromissos a serem cumpridos pelo gestor 

da Política de Assistência Social do município, decorrentes do aceite do 

cofinanciamento federal para a expansão qualificada e reordenamento de Serviços de 

Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos, de que tratam as 

Resoluções nº 15/2013 e 17/2013 da Comissão Intergestores Triparte – CIT – e as 

Resoluções nº 23/2013 e 31/2013 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS; 
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CONSIDERANDO que os Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e 

Jovens até 21 anos, referidos no Termo, são aqueles ofertados nas modalidades abrigo 

institucional, casalar, república e família acolhedora, os quais, de acordo com a 

Resolução nº 109/2009 do CNAS (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 

do Sistema Único de Assistência Social - SUAS), integram os Serviços de Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade do SUAS; 

 

CONSIDERANDO que os serviços já existentes devem ser reordenados conforme 

prevêem as Orientações Técnicas dos Serviços de Acolhimento para Crianças e 

Adolescentes, (Resolução Conjunta nº 1, de 18 de junho de 2009, do Conselho Nacional 

de Assistência Social – CNAS e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA) a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e a 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS 

(Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS); 

 

CONSIDERANDO que o processo de reordenamento e/ou implantação dos serviços de 

acolhimento deverá ser planejado por meio do Plano de Acolhimento, que consiste em 

um instrumento de planejamento da gestão municipal para a implantação e oferta dos 

serviços de acolhimento, que contém ações, estratégias e cronograma gradativo, visando 

à qualificação da oferta dos serviços de acolhimento devendo incluir, de forma 

prioritária, as ações necessárias para o reordenamento dos serviços preexistentes e à 

adequação às normativas, orientações e legislações vigentes, devendo ser elaborado no 

máximo 06 meses após a devida formalização do termo de aceite; 

 

CONSIDERANDO o ofício nº 1065/2014 remetido ao CMAS e o ofício nº1081/2014 

remetido ao CMDCA pela SEASO, protocolados na data de 28/10/2014, solicitando 

apreciação e deliberação acerca do Plano Municipal de Acolhimento para Crianças, 

Adolescentes e Jovens de até 21 anos pelos Conselhos; 

 

CONSIDERANDO a reunião conjunta CMAS e CMDCA, ocorrida na data de 05 de 

novembro de 2014, quando foi apreciado e deliberado o Plano Municipal de 

Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens de até 21 anos de Cascavel, e 

aprovado com alterações; 

 

CONSIDERANDO que a SEASO fará as alterações no Plano Municipal de 

Acolhimento, propostas pela Plenária conjunta CMAS e CMDCA e assumiu o 

compromisso de protocolar junto a estes Conselhos o referido Plano na mesma data em 

que protocolar junto ao Escritório Regional/SEDS de Cascavel; 

 

CONSIDERANDO que independentemente das exigências legais o referido Plano 

contribuirá sobremaneira para melhoria da Política Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente. 

 

Resolvem: 

 

Art. 1º- Aprovar o Plano Municipal de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e 

Jovens de até 21 anos do município de Cascavel, com as alterações, a saber: 

 

1. No Título 3. Diagnóstico da Rede de Acolhimento de Crianças e Adolescentes e 

Jovens do Município de Cascavel - 4.1. Diagnóstico Socioterritorial – no 
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primeiro parágrafo após o Gráfico 2, constam dados de 500 crianças e 

adolescentes acolhidos em 2013. A Plenária deliberou que a SEASO 

“justifique este dado e inclua um novo gráfico que demonstre o número 

de indivíduos acolhidos, sem que haja dupla contabilização de 

acolhimentos”. 
 

2. No subtítulo 4.2.6 órgão gestor “referente ao Título Diagnóstico da Rede de 

Acolhimento de Crianças, Adolescentes e Jovens do Município de Cascavel- 

Secretaria de Assistência Social: Reordenamento dos Serviços de Acolhimento 

existentes: Equipe de Supervisão e Apoio aos Serviços de Acolhimento, que 

seja acrescentado no item II – “GERIR E” passando a vigorar a seguinte 

redação: II –“Gerir e monitorar as vagas na rede de acolhimento, indicando 

o serviço que melhor atenda às necessidades específicas de cada caso 

encaminhado”; 

3. No Título5. Matriz de Planejamento, no subtítulo 5. 5 Serviço de Acolhimento 

Familiar: Dimensão I: Porte e estrutura:Prazos: que seja alterado de 

2017para 2014; 

4. Na Dimensão II: Recursos Humanos onde se lê “Aspecto” leia-se 

“Objetivo”; 

5. Na Dimensão II: Recursos Humanos, nas “METAS seja acrescentado o 

seguinte texto: Realizar no mínimo uma capacitação por ano”; 

6. Na Dimensão III: Gestão do Serviço, na coluna Responsáveis “que 

acrescente a SEASO, assim como, em todos os textos que tratam do 

Projeto Político Pedagógico – PPP”. 

 

Art. 2º- O CMAS e CMDCA apesar de terem ciência das normativas, orientações e 

legislações vigentes, quanto à implantação do Serviço de República e considerando as 

justificativas da SEASO, são favoráveis que se priorize o fortalecimento dos Serviços 

de Acolhimento já existentes em detrimento da instalação do Serviço de República neste 

momento. 

 

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

 

Cascavel, 10 de novembro de 2014. 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 

VALDAIR MAURO DEBUS 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 


