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RESOLUÇÃO nº 061, de 01 de agosto de 2017. 

 
DISPÕE sobre o reordenamento das 
Unidades de CREAS da SEASO 2017. 

  
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, após discussão e 

deliberação do Plenário em Reunião Ordinária realizada em 18 de julho de 2017, e 

no uso de suas competências 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, 
alterada pela Lei Federal n.º 1 2.435/2011. 
 
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 Lei federal nº 12. 101, de 27 de novembro de 2009 que dispõe 

sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os 

procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; altera a 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 

24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1 996, 9.732, de 11 de dezembro 

de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 

de agosto de 2001; e dá outras providências. 

 
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 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. 
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CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 074/2014 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 nº 098/2016 que “APROVA a Versão 

atualizada do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação 2016 apresentado 

pela SEASO”. 

 
CONSIDERANDO que no mês de Novembro de 2016 a SEASO apresentou na 

reunião extraordinária de 23/11/2016, uma proposta de reordenamento dos CREAS, 

sendo que na ocasião foi sugerido a SEASO que fizesse um questionamento junto 

ao CEDCA sobre a utilização dos espaços físicos do CREAS I e CREAS II, para 

efetivar o reordenamento das unidades, ou seja, ampliar o atendimento à todas as 

faixas etárias e romper com a lógica “temática” instituída até este momento. Tal 

informação foi fornecida via oficio nº 260 de maio do corrente ano, no qual o CEDCA 

se posiciona favorável a utilização dos espaços físicos das unidades de CREAS 

para a ampliação do público atendido.  

 
CONSIDERANDO que houve mudanças na equipe de gestão SEASO na Divisão de 

Proteção Social Especial, ocorrida no mês de Abril de 2017, e que gerou alterações 

na gerência e na equipe técnica desta Divisão, assim como, mudanças de 

coordenações das unidades de CREAS, que proporcionou novas possibilidades de 

avaliações e contribuições no planejamento apresentado a este Conselho no mês de 

Novembro/2016, sendo reformulada a proposta de reordenamento, considerando 

todo o estudo e planejamento já realizado e acrescentando novas reflexões e 

problematizações. 

 
CONSIDERANDO que reordenar os CREAS, significa territorializar para atender lá 

no território e não mais como atendimento temático como ocorre atualmente, haja 

vista que o CREAS I executa PAEFI, para crianças e adolescentes e suas famílias; 

CREAS II excuta PAEFI e executa Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade e suas famílias, sendo 

seu público adolescentes; CREAS III executa PAEFI e o Serviço de Proteção Social 
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Especial para Pessoas Com Deficiência, Idosas e Suas Famílias – PCDIF, sendo o 

público pessoas adultas (idosos, mulheres, pessoas com deficiência e suas famílias 

e o CREAS IV que executa o PAEFI e os Benefícios Eventuais, público são famílias 

do seu território de abrangência.  

 
CONSIDERANDO que o Município de Cascavel, por ter os CREAS funcionando de 

forma temática desde sua implantação, necessita de aprimoramento metodológico, 

considerando a lógica territorial do SUAS como princípio de atuação e em 

consonância com o caderno de orientações do CREAS “A compreensão dos 

territórios onde vivem e convivem as famílias e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade, risco pessoal e social, por violação de direitos, é fundamental, 

portanto, para o planejamento e a organização das ações do SUAS. Considerá-los e 

compreendê-los é trilhar um caminho para construir uma efetiva política garantidora 

de direitos”. 

 
CONSIDERANDO o aspecto da Matricialidade Sociofamiliar, segundo o caderno de 

orientações do CREAS “A centralidade na família pauta-se no seu reconhecimento 

como um “locus” privilegiado de atenção, cuidado e solidariedade, nos quais seus 

integrantes encontram apoio contra as vicissitudes e inseguranças da existência. 

Para tanto, a heterogeneidade da família deve ser compreendida a partir da 

variedade de formas e arranjos observados na realidade da sociedade 

contemporânea, bem como do contexto socioeconômico e cultural que imprime 

tensões variadas nas dinâmicas das relações entre seus membros e entre estes e o 

contexto social, seja no campo objetivo e/ou subjetivo”.  

 
CONSIDERANDO que a proposta da distribuição territorial dos CREAS, pautou-se 

no levantamento de dados do Setor de Vigilância Socioassistencial da SEASO, que 

realizou um estudo de violações de direitos entre os anos de 2011 a 2016, 

utilizando-se dos dados do Prontuário eletrônico IRSAS. Além dos dados 

levantados, também se considerou os territórios do SUAS (a distribuição das 

unidades de CRAS), somado a divisão territorial dos Conselhos Tutelares, haja vista, 

que este órgão se configura como um dos maiores encaminhadores para as 

unidades de CREAS, sendo assim é fundamental considerá-lo na organização deste 

reordenamento. A distribuição geográfica também considerou as equipes técnicas 

que neste momento estão disponíveis para compor as referidas unidades. Sendo 

que no CREAS I - terá um Assistente Social – Coordenador, três Assistentes Sociais 
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e três Psicólogos e equipe de apoio: zeladora, motorista, agente administrativo e 

estagiários, para desenvolver o PAEFI e quanto à execução do PCDIF vai sendo 

avaliada, pois, atualmente somente o CREAS III é que desenvolve; CREAS III – terá 

um Assistente Social – Coordenador, três Assistentes Sociais e três Psicólogos e 

equipe de apoio: zeladora, motorista, agente administrativo, educador social e 

estagiários, para desenvolver PAEFI e PCDIF e o CREAS IV – tem uma Assistente 

Social na Coordenação, três Assistentes Sociais e um Psicólogo e equipe de apoio: 

zeladora, motorista, educador social e estagiários, sendo que está previsto a 

complementação de Psicólogos pelo Concurso, condicionada a realização do 

concurso público.  

 
CONSIDERANDO que a territorialização geográfica de cada CREAS fica da 

seguinte forma: CREAS I – Guarujá, Pioneiros, 14 de Novembro, Santa Felicidade, 

Centro, Neva, Parque São Paulo, Maria Luiza, Universitário, Cascavel Velho, 

Pacaembu, Região do Lago e Zona Rural (CRAS Cascavel velho, 14 de Novembro e 

Central e Conselhos Tutelares – Sul, Oeste e os três Conselhos no atendimento da 

área Rural); CREAS III – Interlagos, Brasmadeira, Floresta, Morumbi, Periolo, São 

Cristovão, Brasília e Cataratas (CRAS Periolo e CRAS Interlagos e Conselho Tutelar 

Leste) e CREAS IV – Canadá, Country, Cancelli, Recanto Tropical, Parque Verde, 

FAG, Coqueiral, Esmeralda, Santa Cruz, Alto Alegre e Santos Dumont (CRAS 

Cancelli, CRAS CEU e Conselho Tutelar Oeste).  

 
CONSIDERANDO que neste mês de julho/2017, a SEASO reordenará as demandas 

reprimidas e as filas de espera para definir como essa distribuição ficará e já 

pensando no trabalho em rede. Sendo que em agosto/2017 já iniciará o processo de 

atendimento reordenado, e as equipes já terão um olhar e estudo em relação aos 

casos em atendimento, com discussão dos casos e trocas de informações.  

 
CONSIDERANDO que quanto ao CREAS II, neste momento não passará por 

reorganização geográfica, mas quanto ao atendimento já estão reordenando e 

readequando com o atendimento de PAEFI que já está sendo desenvolvido, mas 

ainda estão em processo de reorganização interna. Sendo que o atendimento de 

PAEFI é o atendimento das famílias dos adolescentes, que nem sempre cessa junto 

com o cumprimento da medida socioeducativa pelo adolescente, a equipe atual do 

CREAS II é composta de um Psicólogo Coordenador, quatro Assistentes Sociais e 
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um em fase de contratação pelo Concurso; a equipe de apoio são zeladores, 

motoristas, educadores sociais e, estagiários e oficineiros.  

 
CONSIDERANDO que com o reordenamento das unidades CREAS, as equipes da 

unidades em conjunto com a Divisão de Proteção Social e a Gestão SEASO 

propuseram a mudança nas identificações das unidades de CREAS, haja vista que a 

mudança da nomenclatura auxiliará a Rede de Atendimento, bem como, a 

população, a compreender e assimilar as mudanças que irão ocorrer nas unidades 

de CREAS. Sendo que a partir de 01 de agosto de 2017, as nomenclaturas serão 

alteradas da seguinte forma: CREAS I passará a ser CREAS SUL, CREAS III 

passará a ser CREAS LESTE, o CREAS IV será CREAS OESTE e o CREAS II será 

chamado somente de CREAS Augusto Daniel Weber, nome já instituído e 

formalizado desde a criação da Unidade.  

 
CONSIDERANDO o cronograma de execução deste processo de reordenamento 

apresentado pela SEASO: JULHO – Apresentação e aprovação do CMAS; Reuniões 

de Planejamento; Distribuição dos casos que se encontram na fila de espera das 

unidades; Após aprovação do CMAS, oficializar a rede setorial e intersetorial dos 

novos territórios do CREAS; AGOSTO – Iniciar o reordenamento; apresentar o 

reordenamento aos Conselhos de Direitos – CMDCA, CMDI, CMDM e CMDPD; 

estudar e analisar os casos em atendimento, a fim de avaliar a possibilidade ou não 

de transferência para outra unidade; apresentação do reordenamento para a rede de 

atenção e proteção; iniciar reuniões com a rede local do território a fim de estudar de 

forma conjunta os casos que se encontram na demanda reprimida; estudar a 

viabilidade de equipes de acolhida nas unidades de CREAS; estudar a viabilidade de 

equipes volantes na unidade responsável pelo atendimento na zona rural; 

SETEMBRO – Manter as reuniões e criar calendário sistemático com a rede local do 

território; estudar e analisar os casos em atendimentos, a fim de avaliar a 

possibilidade ou não de transferência para outra unidade; OUTUBRO – Manter as 

reuniões e criar calendário sistemático com a rede local do território e estudar e 

analisar os casos em atendimentos, a fim de avaliar a possibilidade ou não de 

transferência para outra unidade; NOVEMBRO – Manter as reuniões e criar 

calendário sistemático com a rede local do território e estudar e analisar os casos 

em atendimentos, a fim de avaliar a possibilidade ou não de transferência para outra 

unidade; DEZEMBRO - Manter as reuniões e criar calendário sistemático com a rede 
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local do território; estudar e analisar os casos em atendimentos, a fim de avaliar a 

possibilidade ou não de transferência para outra unidade; realizar junto às equipes 

do CREAS, com vigilância socioassistencial com a rede de serviços uma avaliação 

do semestre e apresentar no CMAS os resultados e informações do primeiro 

semestre do reordenamento. 

 
CONSIDERANDO que a SEASO, propõe que seja realizado avaliações semestrais 

do processo de reordenamento por um prazo de um ano e que tais informações 

sejam apresentada ao CMAS. 

 
CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 904 de 13 de julho de 2017 que solicita 

apreciação e deliberação do CMAS da proposta de reordenamento das unidades de 

CREAS I, II e IV. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º- APROVAR a proposta apresentada pela SEASO de reordenamento das 

Unidades CREAS I, III e IV, a partir de 01 de agosto de 2017. 

 

I - As Unidades de CREAS de que trata o caput, serão identificadas como CREAS 

SUL, CREAS LESTE e CREAS OESTE. 

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

Cascavel, 01 de agosto de 2017. 
 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2015/2017 
 


