
 

 

 

RESOLUÇÃO nº 073, de 17 de agosto de 2017. 

APROVA o Questionário de 
Acompanhamento e Avaliação 
do CMAS elaborado pelo 
CEAS/PR.  
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, após 

discussão e deliberação da Planária em Reunião Ordinária realizada em 10 de 

agosto de 2017, no uso de suas atribuições 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, e suas alterações. 

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 o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe 

sobre as entidades e organizações de assistência social de que trata o artigo 3º 

da Lei 8.742, de 07 dezembro de 1993, e dá outras providências. 

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

“Dispõe sobre a organização da Assistência Social Municipal, revoga a Lei 

Municipal nº 2520 de 1995 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. 



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

que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 

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 CNAS nº 27 de 19 de setembro de 2011 que 

caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no 

âmbito da Assistência Social. 

CONSIDERANDO que os serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais prestados por entidades e organizações de assistência 

social deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política 

Nacional de Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, 

visando garantir padrões de qualidade na prestação de serviços e nas 

condições de trabalho. 

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 o Decreto Federal nº 7.334, de 19 de outubro de 2010 que 

“Institui o Censo do Sistema Único de Assistência Social - Censo SUAS, e dá 

outras providências”. 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 098, de 19 de dezembro de 2016 que 

“APROVA a Versão atualizada do Sistema Municipal de Monitoramento e 

Avaliação 2016 apresentado pela SEASO.  

CONSIDERANDO que o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/PR, 

visando o fortalecimento do Controle Social na perspectiva da Política de 

Assistência Social, encaminha para preenchimento pelo CMAS, o Questionário 

de Acompanhamento dos CMAS/PR. 

CONSIDERANDO o Questionário constitui-se em um importante instrumento 



de acompanhamento, orientação e análise. Assim, foram agrupado em uma 

só ferramenta as principais questões referentes ao funcionamento e atuação 

dos conselhos municipais de Assistência Social, que proporcionará a este 

colegiado, subsídios para a realização do assessoramento aos CMAS e, 

portanto, as respostas recebidas trarão as informações e as condições do 

funcionamento dos CMAS, servirão de base para a elaboração de orientações 

especificas sobre cada assunto. 

CONSIDERANDO que o Questionário de Avaliação será viabilizado através do 

Sistema Lime Survey, onde cada CMAS receberá por e-mail um código de 

acesso, sendo que o Questionário deverá ser impresso e respondido pelo 

colegiado e aprovado durante a plenária, e após esse processo, a Secretária 

Executiva Justa Alves dos Anjos Chesca ficará responsável de repassar as 

respostas para o sistema e enviá-lo ao CEAS/PR, sendo que o Prazo para o 

preenchimento é de 21/06 a 20/08/2017. 

CONSIDERANDO a reunião ordinária de 10/08/2017, onde a plenária 

respondeu o Questionário de Acompanhamento e Avaliação do CMAS pelo 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, sendo que no concernente a 

Comissão de Políticas Sociais no item 8-) “O CMAS possui conhecimento de 

requisições do Ministério Público e Tribunal de Justiça aos trabalhadores do 

SUAS dos municípios (assistentes sociais e psicólogos) para a realização de 

serviços especializados como estudos e pareceres sociais”?(X) Sim ( ) Não. A 

plenária do CMAS, respondeu que sim, tem conhecimento de requisições feitas 

tanto pelo Ministério Público, quanto pelo Tribunal de Justiça, no entanto, este 

Conselho desconhece que a Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEASO esteja solicitando aos assistentes sociais e psicólogos lotados nesta 

Secretaria a realização de serviços especializados como estudos e pareceres 

sociais, haja vista, que esta não é atribuição destes profissionais, nem é de 

competência da politica de Assistência Social. Sendo que este questionamento 

gerou o seguinte encaminhamento: Recomendar a SEASO que não solicite aos 

assistentes sociais e psicólogos lotados nesta Secretaria a realização de 

serviços especializados como estudos, pareceres sociais, vistorias, perícias 

técnicas e laudos com a finalidade de subsidiar os Órgãos acima citados. 

RESOLVE: 



Art. 1º- APROVAR o Questionário de Acompanhamento dos CMAS/PR 

elaborado pelo CEAS/PR e devidamente respondido pelo Conselho Municipal 

de Assistência Social de Cascavel/PR. Conforme anexo. 

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

 
Cascavel, 17 de agosto de 2017. 

 
Maria Tereza Chaves  
Presidente do CMAS 

 

 

 

 


