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RESOLUÇÃO nº 031 de 08 de abril de 2016. 
 

APROVA a municipalização do Banco de 

Alimentos que será executado pela Secretaria de 

Assistência Social de Cascavel-PR a partir de 

maio de 2016.  
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 

Extraordinária realizada em 28 de março de 2016 e no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e: 
 

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 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 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. 

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 097 de 18 de dezembro de 2014 que Aprova o 

Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência Social de 

Cascavel/PR e suas atualizações. 

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 Oficio do Programa do Voluntário Paranaense – PROVOPAR nº 08 de 

12 de março de 2016, que solicita ao CMAS o apoio quanto à municipalização do Banco de 

Alimentos e a permanência do recurso repassado por meio do convenio nº 023-PMC/2015, 

para as ações da Cozinha Comunitária, ampliando sua capacidade de atendimento conforme 

demanda no território, bem como, no aprimoramento das oficinas desenvolvidas na Oficina 

do Pão e na oferta das refeições. 

CONSIDERANDO o Oficio da SEASO nº 254 de 23 de março de 2016 que solicita ao 

CMAS a apreciação e deliberação sobre a proposta de municipalizar o Banco de Alimentos a 

partir de maio de 2016, sendo que em abril iniciará o processo de transição do Programa. 

CONSIDERANDO que o principal objetivo do Banco de Alimentos é o combate ao 

desperdício de alimentos contribuindo para a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional. 
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CONSIDERANDO o Parecer favorável das Comissões de Assessoramento, Defesa e 

Garantia de Direitos e de Orçamento e Finanças, quanto à manutenção do valor 

total dos repasses ao PROVOPAR, após a municipalização do Banco de 

Alimentos.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º APROVAR, a partir de maio de 2016, a municipalização do Banco de Alimentos que 

será executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO.  

 

Art. 2º Que a SEASO garanta que o profissional de Nutrição, lotado nesta Secretaria, 

assessore o Banco de Alimentos Municipal. 

 

Art. 3º Que a SEASO priorize a distribuição dos itens do Banco de Alimentos, às entidades 

não governamentais e unidades governamentais da rede socioassistencial. 

  

Art. 4º Que a SEASO inicie no mês de maio de 2016, a elaboração do Plano de Ação do 

Banco de Alimentos e que apresente relatório bimestral da execução deste Programa. 

 

Art. 5º Para os devidos efeitos legais, esta Resolução entra em vigor em 28 de março de 2016. 

 

 

             Cascavel, 08 de abril de 2016. 

 

 

Maria Tereza Chaves 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


