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RESOLUÇÃO nº 088 de 06 de outubro de 2015. 

 
APROVA o Plano de  Ação  2015 para  

execução do Serviço de Acolhimento em 

Repúblicas para Idosos da SEASO e  aca ta  

as just i f ica t ivas de ausências dos  

demais documentos  exig idos na  

Reso lução /CMAS/074/2014 .  

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 

Ordinária realizada em 06 de outubro 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, 

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 que a SEASO executará através da Unidade Condomínio do Idoso, o 

Serviço de Acolhimento em Repúblicas para Idosos, sito à Rua Tomaz Edison, s/n - Tarumã – 

Interlagos, a partir da data de 06/10/2015. 

CONSIDERANDO que a SEASO apresentou o Plano de Ação 2015 e Justificativa de não 

apresentação dos Certificados do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Alvará de 

Funcionamento, conforme exigência da Resolução/CMAS nº 074/2014, referente à Unidade 

Condomínio do Idoso, para executar o Serviço da Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade: Serviço de Acolhimento em Repúblicas para Idosos. 

CONSIDERANDO que o Público Alvo do Serviço de Acolhimento em Repúblicas para 

Idosos são Idosos a partir de 60 anos, com vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos e 
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em situação de risco pessoal ou social, que tenham capacidade de gestão coletiva da moradia 

e condições de desenvolver, de forma independente, as atividades da vida diária, mesmo que 

requeiram ouso de equipamentos de autoajuda. 

CONSIDERANDO que a Capacidade de Atendimento do Serviço de Acolhimento em 

Repúblicas para Idosos é de até 80 idosos se forem casais ou 40 famílias uniparentais, em 40 

unidades. 

CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 1553 de 17 de setembro de 2015 que solicita 

Inscrição do Serviço de Acolhimento em Repúblicas para Idosos 

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

Complexidade e de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições analisaram em 

meio físico o Plano de Ação Anual 2015, o qual foi elaborado via IRSAS e emitiram Parecer 

favorável a aprovação deste Plano. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - APROVA o Plano de Ação 2015 e acata as justificativas de ausências 

dos demais documentos exigidos na Resolução/CMAS/074/2014 do Serviço de 

Acolhimento em Repúblicas para Idosos, desenvolvido pela Unidade Condomínio do 

Idoso da SEASO. Conforme detalhado nas tabelas abaixo: 

 

Unidade/Entidade Serviço/Programa/Projeto/ 

Beneficio Socioassistencial 

Parecer 

Unidade Condomínio do 

Idoso 

1. Serviço de Acolhimento 

em Repúblicas para Idosos Favorável 

 
 

 

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cascavel, 06 de outubro de 2015. 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 

 

 

 


