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 RESOLUÇÃO nº 63 de 05 de agosto de 2016. 
 

APROVA o Plano de Ação de junho a dezembro de 

2016 e acata justificativas de ausências dos demais 

documentos exigidos no artigo 18 da Resolução nº 

074/2014 para unidade CREAS IV que executará 

PAEFI territorializado.  
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 

Extrordinária realizada em 25 de julho de 2016 e 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, 

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 dos Municípios e do Distrito Federal. 

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 a Resolução/CMAS nº 030/2016 que “APROVA nova territorialização do 

SUAS a partir de 01 de abril; Reestruturação dos Serviços da Proteção Social Básica e Especial e 

Implantação de um novo CREAS “piloto” territorializado”. 

CONSIDERANDO o oficio SEASO nº 711 de 12 de julho de 2016, que encaminha para 

apreciação e deliberação do CMAS os documentos referentes ao art. 18 da Resolução/CMAS nº 

074/2014 para autorização de funcionamento, bem como, para que o CMAS acate as 

Justificativas de ausências do Certificado do Corpo de Bombeiros, Licença da Vigilância 

Sanitária e Alvará de Funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS IV que executará o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às 

Famílias e Indivíduos – PAEFI. 
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CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 737 de 18 de julho de 2016, que solicita ao CMAS que 

realize Reunião Extraordinária até o dia 25/07/2016, para deliberar o solicitado no 

Oficio/SEASO nº 711 de 12 de julho de 2016, referente ao CREAS IV. 

CONSIDERANDO que o CREAS IV, é um projeto piloto da SEASO que atenderá de forma 

territorializada, na região VII, Bairros Santa Cruz e Esmeralda, com capacidade de atendimento 

de 20 casos simultâneo, com previsão do número de indivíduos/famílias atendidos de 54 

indivíduos e famílias, tendo iniciado seus atendimentos na data de 30/06/2016, com a demanda 

reprimida existente em seu território e já identificada sem, contudo, ter sido atendida pelo 

CREAS I e CREAS III, que eram de 41 casos, sendo que destes, 35 crianças e adolescentes, o 

CREAS IV não executará Medida Socioeducativa em Meio Aberto de PSC e LA, que continuará 

sendo executada pelo CREAS II. 

CONSIDERANDO que as Comissões da Área da Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidade e de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, se reuniram na 

sede do CREAS IV, sito a Rua Tito Muffato, nº 2315, Bairro Santa Cruz, na data de 20/07/2016 

e analisaram à luz da Resolução/CMAS nº 074/2014, artigo nº18, o Plano de Ação 2016 e as 

Justificativas de ausências da Certidão de Licença Sanitária, atualizada; Licença do Corpo de 

Bombeiro, atualizada e Alvará de Funcionamento, atualizado, sendo que o Parecer das 

Comissões é favorável a autorização de funcionamento do CREAS IV e aprovação do Plano de 

Ação 2016 com período de junho a dezembro de 2016, executando o PAEFI, porém, não 

atendendo as Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviço a Comunidade 

e Liberdade Assistida e que o CMAS acate as justificativas de ausências, concedendo prazo de 

seis meses a contar da data da Reunião Extraordinária que será 25/07/2016, para apresentação 

dos documentos pendentes, devendo a SEASO/CREAS IV apresentar a cada noventa dias 

Relatório da situação atualizada dos referidos documentos.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º APROVAR o Plano de Ação 2016 da unidade CREAS IV que executará de forma 

territorializada o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos – 

PAEFI no período de junho a dezembro de 2016, a saber: 
 

Unidade Serviços/Programas/Projetos/Beneficios 

Socioassistenciais 

Parecer 

 

CREAS IV 

- Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos - 

PAEFI 

 

Favorável 

 

Art. 2º ACATAR as Justificativas de ausência dos Itens obrigatórios da Resolução/CMAS nº 

074/2014 referentes à Certidão de Licença Sanitária atualizada; Licença do Corpo de Bombeiro 

atualizada e Alvará de Funcionamento atualizado, apresentadas pela SEASO, referente ao 

CREAS IV e CONCEDER prazo de seis meses para apresentação destes documentos, sendo 

que a cada três meses deverá apresentará ao CMAS Relatório da situação atualizada do processo 

para obtenção dos referidos documentos a que se refere o caput, a cada noventa dias. 
 

Art. 3º Está Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 05 de agosto de 2016. 

 
 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
 

 


