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RESOLUÇÃO nº 008, de 25 de fevereiro de 2016. 
 

ACATA a justificativa apresentada conforme 
oficio da SEASO nº1802/ 2015, referente a 
Unidade Família Acolhedora. 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária 
realizada em 15 de dezembro de 2015, no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/1993, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social. 
 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova 
a Política Nacional de Assistência Social; 
 

CONSIDERANDO a Lei n.º 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 Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que 
aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 
 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 097 de 18 de dezembro de 2014 e 
Resolução nº 001 de 20 de fevereiro de 2015 que Aprova o Sistema Municipal de 
Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência Social de Cascavel/PR e suas 
atualizações. 
 

CONSIDERANDO as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes. 
 

CONSIDERANDO o Plano Municipal de Acolhimento de Crianças, adolescentes e 
Jovens até 21 anos aprovado através da Resolução Conjunta CMDCA e CMAS 
nº002/2014. 
 

CONSIDERANDO a Lei Municipal 6.286/2013 a qual dispõe sobre a implantação de 
bolsa auxilio para acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco 
pessoal e social, inseridas nos Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora e dá 
outras providencias. 
 

CONSIDERANDO a Resolução Conjunta CMAS/CMDCA/CMDM/CMDI nº001/2014, a 
qual aprova a proposta orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social 
para o exercício 2015. 
 

CONSIDERANDO o ofício nº1063/2015 da data de 24 de agosto, o qual apresenta 
relatório referente ao artigo 3º da Resolução conjunta 001/2014, bem como reafirma o 
compromisso de adequação do número de famílias acolhedoras que possuem mais 
de um acolhido que não são grupos de irmãos. 
 

CONSIDERANDO o Oficio da SEASO nº 1802 de 19 de novembro de 2015, referente 
ao serviço Família Acolhedora, informando que atualmente o Serviço de Acolhimento 
em Família Acolhedora possui 09 (nove) famílias acolhedoras que possuem mais de 
um acolhido que não fazem parte de grupo de irmãos e que deste número: 05 deles 
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se justificam a partir do Artigo 11, §2º da Lei 6.286/2013; 02 deles há o preparo para a 
adoção do acolhido e que as outras 02 famílias acolhedoras a equipe do serviço de 
acolhimento familiar vem trabalhando para adequar a situação. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º ACATAR a justificativa apresentada conforme oficio da SEASO nº1802/ 2015, 
referente a Unidade Família Acolhedora.  
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos 
retroativos à data de 15 de dezembro de 2015.   
 

Cascavel, 25 de fevereiro de 2016. 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


