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RESOLUÇÃO nº 095, de 02 de dezembro de 2016. 
 

APROVA o Sistema de Informação da Empresa 

IPM Informática LTDA como prontuário eletrônico 

oficial de registro dos atendimentos e informações 

sobre os usuários da Política de Assistencia Social. 
  

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, após discussão e 

deliberação do Plenário em Reunião Extraordinária realizada em 23 de novembro 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 Federal n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 

CONSIDERANDO a Lei n.º 12.435/2011que altera a Lei n
o 

8.742, de 7 de dezembro de 

1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social. 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007. 

CONSIDERANDO a Resolução/CNAS nº 145 de 15/10/2004 que aprova a Política Nacional 

de Assistência Social, publicado no D.O.U. em 28/10/2004. 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 237, de 14 de dezembro de 2006, que dispõe sobre 

“Diretrizes para a estruturação, reformulação e funcionamento dos Conselhos de Assistência 

Social”. 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a 

Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social - NOB/SUAS; 

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 o Oficio SEASO nº 1228 de 17 de novembro de 2016, que solicita a 

deliberação do CMAS sobre a utilização do Sistema de Informação da Empresa IPM Informática 

LTDA como prontuário eletrônico oficial de registro dos atendimentos e informações sobre os 

usuários da Política de Assistencia Social. 



Página 2 de 3 
 

CONSIDERANDO o Parecer das Comissões de Orçamento e Finanças, da Área de Proteção 

Social Básica e da Área de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade do CMAS 

que é favorável a substituição do Sistema IRSAS pelo Sistema IPM como Prontuário eletrônico 

oficial de registro dos atendimentos e informações sobre os usuários da Politica de Assistencia 

Social de Cascavel que deverá ser alimentado pela rede socioassistencial terá a obrigatoriedade 

de alimentar o novo Sistema IPM; que o CMAS oficie a SEASO para que faça uma justificativa 

quanto à substituição do Sistema IRSAS pelo Sistema IPM e encaminhe ao CEDCA, haja vista, 

que o IRSAS foi adquirido com recursos do FIA Estadual de 2006; que o CMAS oficie a 

SEADM para que garanta a compatibilização do Sistema IPM com a Politica de Assistência 

Social com prioridade na disponibilização dos Instrumentais: Plano de Ação 2017, Relatório de 

Atividades 2016 e Relatórios Mensais que são elaborados on line pela rede socioassistencial e 

que futuras decisões que impactem direta ou indiretamente na Política de Assistência Social, e 

consequentemente no CMAS, como foi o caso do sistema IPM, seja possibilitado tanto a 

Secretaria como ao Conselho Municipal de Assistência Social, participar das discussões que lhe 

são afetas, evitando assim possíveis retrocessos nesta Politica que tanto tem avançado em nosso 

Município; que seja pauta fixa nas reuniões ordinárias do CMAS o Sistema IPM e suas 

evoluções, sendo que para isso a SEASO deverá apresentar a situação atual do referido Sistema; 

que seja revogada a Resolução CMAS nº 030 de 08 de julho de 2010 e publicado nova 

Resolução aprovando o Sistema IPM como Prontuário Eletrônico oficial da política de 

Assistência Social de Cascavel. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - APROVAR o Sistema IPM, como Prontuário eletrônico oficial de registro dos 

atendimentos e informações sobre os usuários da Politica de Assistência Social, conforme 

programação, a saber: 
 

Novembro/2016 Último mês para utilização do Sistema IRSAS enquanto 

prontuário eletrônico oficial de registro de atendimento e 

informações. 

01/12/2016 Último dia que o IRSAS ficará ativo, para que as Unidades 

finalizem os registros dos atendimentos realizados no mês de 

novembro e gerem os relatórios necessários, em especial o 

relatório mensal para o CMAS. 

02/12/2016 a 05/12/2016 Será realizado o backup do banco de dados do IRSAS e 

ocorrerá o processo de migração das informações contidas 

nesse banco de dados para o Sistema da IPM. 

 

Nesse período as Unidades ficarão sem Sistema de 

Informação, sendo necessário anotar os atendimentos em 

meio físico, para posterior lançamento retroativo no Sistema. 

06/12/2016 O Sistema da Empresa IPM Informática entra em 

funcionamento como prontuário eletrônico oficial da Politica 

de Assistência Social. 
 

I - O Sistema que trata o caput deverá ser alimentado por toda rede socioassistencial. 
  

Art. 2º - OFICIAR à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO para que faça uma 

justificativa quanto à substituição do Sistema IRSAS pelo Sistema IPM e encaminhe ao 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA, haja vista, que o IRSAS 

foi adquirido com recursos do FIA Estadual de 2006. 
 

I - A SEASO deverá manter o sistema IRSAS como base de dados para consulta da rede 

socioassistencial. 
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Art. 3º - OFICIAR à Secretaria Municipal de Administração – SEADM para que garanta a 

compatibilização do Sistema IPM com a Politica de Assistência Social, priorizando os 

Instrumentais: Plano de Ação 2017, Relatório de Atividades 2016 e Relatórios Mensais 

elaborados on line pela rede socioassistencial. 
 

I - No ofício a que se refere o caput deve constar também que futuras decisões que impactem 

direta ou indiretamente na Política de Assistência Social, e consequentemente no CMAS, como 

foi o caso do sistema IPM, seja possibilitado tanto a Secretaria como ao Conselho Municipal de 

Assistência Social participar das discussões que lhe são afetas. 
 

Art. 4 º - DELIBERAR que seja pauta fixa nas reuniões ordinárias do CMAS o Sistema IPM 

e suas evoluções. 
 

I - Para o cumprimento do que se refere o caput a SEASO deverá apresentar ao CMAS a 

situação atualizada do Sistema IPM. 
 

Art. 5 º - REVOGAR a Resolução CMAS nº 030 de 08 de julho de 2010 que “APROVA a 

implantação e implementação do IRSAS – Informatização da Rede de Serviços de Assistência 

Social – nos Serviços, Programas e Projetos Governamentais e Não-Governamentais 

devidamente inscritos no CMAS e que integram o Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS”. 
 

Art. 6° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 02 de dezembro de 2016. 
 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Consleho Municpal de Assistencia Social 


