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Resolução nº 097 de 18 de dezembro de 2014. 
 

APROVA o Sistema Municipal de 
Monitoramento e Avaliação da Política de 
Assistência Social de Cascavel/PR. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião 
Extraordináriarealizada em 16de dezembro de 2014, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDOa Constituição federal de 1988;  
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 

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

Social; 

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 dos Municípios e do 

Distrito Federal; 

CONSIDERANDO que o SUAS estabelece enquanto um dos seus eixos 
estruturantes ainformação, o monitoramento e a avaliação; 
CONSIDERANDO que o Município de Cascavel está habilitado na Gestão 
Plena do SUAS desde agosto de 2005 e dentre as responsabilidades dispostas 
no artigo 22 da NOB/SUAS/2012 está: “implantar sistema de informação, 
acompanhamento, monitoramento e avaliação para promover o 
aprimoramento, qualificação e integração contínua dos serviços da rede 
socioassistencial, conforme Pacto de Aprimoramento do SUAS e Plano de 
Assistência Social”, bem como, “definir, em seu nível de competência, os 
indicadores necessários ao processo de acompanhamento, monitoramento e 
avaliação”. (NOB/SUAS, 2012, p. 41); 
CONSIDERANDO que o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação 
consiste no padrão de qualidade dos Serviços/Programas/Projetos e Benefícios 
da rede socioassistencial, o qual foi construído coletivamente em 2010, e 
aprovado por meio da Resolução nº 035/2010 do CMAS. Sendo que em 2013 
passou por um processo de avaliação e reformulação, referente aos quadros 
de indicadores e categorias 2, 3 e 4, bem como foi acrescentado os graus de 
desenvolvimento superior, suficiente, regular e insuficiente e os estágios de 
desenvolvimento, tendo sido aprovado pela Resolução do CMAS nº 056 de 19 
de setembro de 2013; 



 

CONSIDERANDO que o 
Social estará disponível na SEASO na Divisão do Sistema Municipal de 
Assistência Social; 
CONSIDERANDO que uma cópia impressa do 
Municipal de Assistência Social
Conselhos anexa à SEASO;
CONSIDERANDO as alterações nas legislações e orientações técnicas dos 
Serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, em 
2014 iniciou-se a revisão do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação 
de forma coletiva, totalizando 
representantes das Unidades Governamentais e Não Governamentais 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social 
Técnica da gestão da SEASO. No referido sistema constam a tipologia dos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
assessoramento, defesa e garantia de direitos, da proteção social básica e da 
proteção social especial de média e alta complexidade;
 
CONSIDERANDOos Pareceres Favoráveis a aprovação do SMMA, emitido 
pelas Comissões de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, da Área 
de Proteção Social Básica e da Área de Proteção Social Especial de Média e 
Alta Complexidade. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º- APROVARo Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de
Assistência Social de Cascavel/PR.
 
Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e 
Resolução/CMAS nº 035/2010
 

/ 

que o documento do Sistema Municipal de Assistência 
disponível na SEASO na Divisão do Sistema Municipal de 

que uma cópia impressa do documento
Municipal de Assistência Social, estará disponível na Secretaria Executiva dos 
Conselhos anexa à SEASO; 

lterações nas legislações e orientações técnicas dos 
Serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, em 

se a revisão do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação 
de forma coletiva, totalizando 26 reuniões, com a participação de 
representantes das Unidades Governamentais e Não Governamentais 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e 

da SEASO. No referido sistema constam a tipologia dos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
assessoramento, defesa e garantia de direitos, da proteção social básica e da 
proteção social especial de média e alta complexidade; 

os Pareceres Favoráveis a aprovação do SMMA, emitido 
pelas Comissões de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, da Área 
de Proteção Social Básica e da Área de Proteção Social Especial de Média e 

o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de
Assistência Social de Cascavel/PR. 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e 
035/2010 e Resolução/CMAS nº 056/2013. 

Cascavel, 18 de dezembro
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do Sistema Municipal de Assistência 
disponível na SEASO na Divisão do Sistema Municipal de 

documento do Sistema 
disponível na Secretaria Executiva dos 

lterações nas legislações e orientações técnicas dos 
Serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, em junho de 

se a revisão do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação 
rticipação de 259 

representantes das Unidades Governamentais e Não Governamentais 
CMAS e Equipe 

da SEASO. No referido sistema constam a tipologia dos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de 
assessoramento, defesa e garantia de direitos, da proteção social básica e da 

os Pareceres Favoráveis a aprovação do SMMA, emitido 
pelas Comissões de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, da Área 
de Proteção Social Básica e da Área de Proteção Social Especial de Média e 

o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e Revoga a 
 

dezembro de 2014. 
 

 




