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RESOLUÇÃO nº 063, de 19 de setembro de 2013 
 
Aprovar o Relatório referente a denuncias de 
“acolhimento irregular” de pessoas com deficiência e 
Idosas. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 19 
de setembro de 2013, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, 
e:  
 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela 
Resolução/CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004;  
 
CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 
Assistência Social – NOBRH/ SUAS, aprovada pela Resolução/CNAS nº 269, de 13 de 
dezembro de 2006; 
 
CONSIDERANDO a Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003 que dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso; 
 
CONSIDERANDO a Lei 8.842 de 4 de janeiro de 1994 que dispõe sobre a política nacional do 
Idoso; 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 17, de 20 de junho de 2011, do CNAS, que ratifica a equipe 
de referência definida pela 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 SUAS; 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS, que aprova a 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do SUAS, definindo no âmbito da Proteção 
Conselho Nacional de Assistência Social Social Especial de Média Complexidade o Serviço de 
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 
 
CONSIDERANDO que a Tipificação Nacional prevê a oferta do Serviço de Acolhimento 
Institucional para jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, em 
Residências Inclusivas, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, a fim de 
garantir proteção integral, com vistas à construção da autonomia, da inclusão social e 
comunitária e do desenvolvimento de capacidades para a vida diária; 
 
CONSIDERANDO o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano VIVER 
SEM LIMITE, instituído por meio do Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, que tem 
como finalidade promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas e 
ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, organizado em 
quatro eixos: Acesso à Educação; Atenção à Saúde; Inclusão Social e Acessibilidade; 
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 5.296, de 12 de fevereiro de 2004, que regulamenta a Lei nº 
10.098, de 8 de novembro de 2000 e a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT NBR 9050, os quais definem que as edificações destinadas as pessoas com deficiências 
ou com mobilidade reduzida sejam adaptadas de modo a promover a acessibilidade e oferecer 
segurança e autonomia na utilização dos espaços, mobiliários e equipamentos; 
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CONSIDERANDO a Lei Municipal 4537/2007 a qual dispõe sobre as atribuições do CMAS; 
 
CONSIDERANDO o Relatório elaborado após visita para averiguação de denúncias, onde foi 
constatado o “acolhimento irregular” de pessoas com deficiência e idosas na residência sito à 
Rua Sócrates, nº 1784, neste, realizada em 13 de setembro de 2013, pela Comissão da Área 
de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar o Relatório referente a denúncias de “acolhimento irregular” de pessoas com 
deficiência e idosas, com os seguintes encaminhamentos: 
 
I - Que o Município por meio da SEASO, acolha a demanda de pessoas com deficiência no 
Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residência 
Inclusiva. 
 
II - Que a SEASO por meio do CREAS III realize os Estudos Sociais pertinentes, identificando-
se os familiares, para um possível retorno familiar, desde que gere maior proteção a pessoa 
com deficiência e idosa. 
 
III - Que a SEASO informe o CMAS por meio de relatório do CREAS III sobre os 
encaminhamentos realizados. 
 
IV - Que seja encaminhado o Relatório para o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 
no que se refere às pessoas idosas, para que tome as devidas providencias. 
 
V - Que seja encaminhado o Relatório para a 8º Promotoria de Justiça de Cascavel, no que se 
refere às pessoas com deficiência para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 
 
VI - Que seja encaminhado o Relatório para a 9º Promotoria de Justiça de Cascavel, no que se 
refere às pessoas idosas para que sejam tomadas as medidas cabíveis. 
 
VII - Que a Comissão da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 
acompanhe todo o processo por meio de relatórios do CREAS III e de visita que se fizerem 
necessária.   
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 19 de setembro de 2013. 
 

Inês de Paula 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


