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RESOLUÇÃO nº 011, de 27 de fevereiro de 2018. 

 

VALIDA a inscrição 2018 junto ao 

CMAS da Associação Espírita 

Irmandade de Jesus – Albergue 

Noturno que oferta o Serviço de 

Acolhimento para População Adulta 

e Famílias em Situação de Rua - 

Modalidade II: Casa de Passagem. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 

Ordinária realizada em 27 de fevereiro de 2018, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Municipal nº. 6.751/2017, e:  

 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988. 

 

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

especialmente o artigo 9º o qual dispõe que o funcionamento prévio das entidades e 

organizações de Assistência Social depende de prévia inscrição no CMAS. 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 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 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. 



Página 2 de 4 

 

 

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/CMAS nº 102/2017 aprovada na plenária em 

14/12/2017 que revoga 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” e suas atualizações. 

 

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 o Oficio 07/2018 recebido da Associação Espírita Irmandade de 

Jesus – Albergue Noturno, que solicita apreciação e deliberação do CMAS o 

Relatório de Atividades 2017 e o Plano de Ação 2018, salientando que após analise 

em conjunto com a Gestão da SEASO, por meio da Divisão de Proteção Social 

Especial de Média e Alta Complexidade, a entidade entendeu a necessidade de 

mudança de modalidade de acolhimento de Serviço de Acolhimento para População 

Adulta e Famílias em Situação de Rua Modalidade I: Abrigo Institucional, para 

Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias em Situação de Rua 
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Modalidade II: Casa de Passagem, sendo que o Plano de Ação 2018 já está em 

consonância com esta modalidade. 

 

CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 224/2018, onde a SEASO informa sobre a 

reorganização dos serviços de atendimento as pessoas em situação de rua, sendo 

que após análise dos dados de atendimentos realizados em 2017, foi proposto um 

processo de reordenamento em relação às unidades de acolhimento, diante disto no 

ano de 2018 propõe-se que a unidade governamental CASA POP, passe a funcionar 

na modalidade I – Abrigo Institucional, do Serviço de Acolhimento para População 

Adulta e Famílias em Situação de Rua e o Albergue se organize a partir do mesmo 

Serviço, mas na modalidade II – Casa de Passagem. Sendo que tais mudanças não 

acarretam nenhum tipo de prejuízo ao público atendido, pois, ambas as modalidades 

I e II apresentam os mesmos objetivos, a mudança de maior impacto é referente ao 

tempo de permanência no acolhimento, que na modalidade II é de três meses em 

média. Diante de tal afirmativa, mesmo o Albergue tendo o compromisso com o 

chamamento público efetivado no ano de 2017, que se estende até abril de 2018 

com a modalidade I, esta mudança para o ano de 2018 se faz de forma bastante 

eficiente e coerente com as demandas que se apresentam tendo como base as 

médias de atendimentos efetivados. Sendo que ambas as modalidades ofertam o 

mesmo Serviço tipificado, desta forma, se apresentam com os mesmo objetivos e o 

mesmo quadro de RH, a variável que caracteriza a diferença é apenas o tempo de 

permanência, desta forma, contemplam as metas e propósitos do chamamento 

público e assim entende-se que é coerente que para 2018 a unidade Albergue 

Noturno apresente seu Plano de Ação ao CMAS com planejamentos desde janeiro 

de 2018, assim como a unidade CASA POP, já com estas mudanças mencionadas.  

 

CONSIDERANDO o Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Especial 

de Média e Alta Complexidade e de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 

Inscrições do CMAS, que após todas as explicações por parte da gerente da Divisão 

de Proteção Social Especial da SEASO referente a toda situação que perpassa a 

alteração de modalidade do Serviço ofertado pela Associação Espírita Irmandade de 

Jesus – Albergue Noturno tem como indicativo à plenária do CMAS o parecer 

favorável a antecipação da análise da documentação para validação de inscrição 

2018 junto ao CMAS do Albergue Noturno, atendendo a solicitação desta 

Organização, por meio do Oficio 07/2018, assim como, conforme oficio SEASO 
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nº224/2018. Sendo que a Associação Espírita Irmandade de Jesus – Albergue 

Noturno continuará ofertando o Serviço de Acolhimento para População Adulta e 

Famílias em Situação de Rua com a alteração da modalidade, deixando de ser 

modalidade I Abrigo Institucional, e passando a executar a modalidade de 

atendimento II: Casa de Passagem. Sendo que, a alteração da modalidade de 

atendimento será a partir de janeiro de 2018 e a diferença segundo informações da 

entidade e da SEASO se dá apenas referente ao tempo de permanência na entidade 

que para esta modalidade é de três meses em média. Assim as Comissões são de 

parecer favorável a Validação da Inscrição 2018 da Associação Espírita Irmandade 

de Jesus – Albergue Noturno com a alteração da modalidade de atendimento, 

deixando de ser modalidade I: Abrigo Institucional, para ser modalidade II: Casa de 

Passagem.  RESOLVE: 

 

Art. 1º VALIDAR a inscrição 2018 junto ao CMAS da Associação Espírita Irmandade 

de Jesus – Albergue Noturno que conforme Plano de Ação 2018 oferta o Serviço de 

Acolhimento para População Adulta e Famílias em Situação de Rua - Modalidade II: 

Casa de Passagem. 

 

I- A Modalidade a que se refere o caput passa a ser ofertada a partir de janeiro de 

2018.  

 

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

  

Cascavel, 12 de março de 2018. 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2017/2019 


