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RESOLUÇÃO nº 015, de 11 de março de 2016. 
 

APROVAR que a SEASO apresente até abril de 2016 

um novo Plano Municipal de Reordenamento do 

Serviço de Acolhimento para População Adulta e 

Famílias em Situação de Rua conforme orientações da 

SEDS/ER Cascavel, para apreciação e aprovação do 

CMAS.  
 

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 Constituição Federal de 1988; 

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

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social - CNAS, conforme Resolução nº 145 de 15 de outubro de 2004; 

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

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 

CONSIDERANDO o Decreto n° 7.053 de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional 

para a População em Situação de Rua; 

CONSIDERANDO o Termo de Aceite para o cofinanciamento federal e a expansão dos Serviços 

de Acolhimento para População Adulta e Famílias em situação de Rua. 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS n° 042/2012 que aprova a expansão qualificada e prevê a 

elaboração do Plano de Reordenamento, conforme Termo de Adesão firmado entre a SEASO e 

MDS; 

CONSIDERANDO que o Município elaborou o Plano Municipal de Reordenamento do Serviço de 

Acolhimento para População Adulta e Famílias em situação de Rua no ano de 2012, entretanto, o 

Estado não efetuou nenhuma visita de monitoramento. 

CONSIDERANDO a Resolução do CNAS nº 11 de 17/04/2014 que aprova critérios de 

elegibilidade e partilha dos recursos do cofinanciamento federal para expansão qualificada e 

reordenamento no exercício de 2014 do Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e 

Famílias nas modalidades de Abrigo Institucional e Casa de Passagem, com prazo máximo de 

finalização previsto até 30 de dezembro de 2017. 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 031, de 15 de maio de 2014, que “aprova os ajustes do 

Plano de Reordenamento do Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias em situação 

de Rua”. 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 19, de 5 de junho de 2014, que “prorroga prazo de 

implantação dos serviços para os Municípios e Distrito Federal que realizaram o aceite de expansão 

no exercício de 2012”. 

CONSIDERANDO o Oficio nº 880/2015/SEASO, que informa que tanto a Secretaria de 

Assistência Social, quanto o Albergue Noturno, não cumpriram na totalidade as ações contidas no 

Plano Municipal de Reordenamento do Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias 

em Situação de Rua. 

CONSIDERANDO que o prazo inicial de execução do Plano de Reordenamento era junho de 2015 

e que diante disso a SEASO, por meio da divisão de proteção social especial, buscou informações 

junto ao MDS e a SEDS, em relação às providências a serem tomadas quanto ao não cumprimento 

na totalidade deste Plano e que em contato com MDS foi informada que o município de Cascavel 
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assinou o Termo de Aceite para executar 50 atendimentos, no entanto, tem um Plano de 

Reordenamento para 100 atendimentos.  

CONSIDERANDO que o governo federal/MDS, informou que quem teria que repassar a 

informação - de que o Município recebe recurso para execução de 50 atendimentos e está atendendo 

100 - para o MDS deveria ser o governo estadual, por meio da SEDS, pois é do Estado à 

responsabilidade de monitorar o cumprimento das metas e prazos do referido Plano. 

CONSIDERANDO que a SEDS irá realizar as visitas de monitoramento do Plano de 

Reordenamento no inicio de 2016.  

CONSIDERANDO que após questionamentos da SEASO, a SEDS informou que o prazo pra a 

execução do Plano em tela é até 2017 e que a Secretaria de Assistência Social terá que elaborar um 

novo Plano de Reordenamento, conforme orientações do Estado e encaminhar para apreciação e 

aprovação do CMAS até o mês de abril de 2016.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - APROVAR que a SEASO apresente até abril de 2016 um novo Plano Municipal de 

Reordenamento do Serviço de Acolhimento para População Adulta e Famílias em Situação de Rua 

conforme orientações da SEDS/ER Cascavel, para apreciação e aprovação do CMAS.  
 

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de 

15 de dezembro de 2015. 

 

Cascavel, 11 de março de 2016. 

 

 

 

Maria Tereza Chaves 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


