
 

 
RESOLUÇÃO nº. 030, de 08 de julho de 2010. 

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. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 08 de 
julho de 2010, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e,  
 
CONSIDERANDO que o IRSAS (Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social) é de 
propriedade da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cascavel, a qual em consonância com 
o preconizado pela NOB/SUAS 2005, pertencem todos os direitos de uso, gestão e controle dos 
dados da Política Municipal de Assistência Social; 
 
CONSIDERANDO o Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 
Inscrições das Instituições e de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal de Assistência Social 
– CMAS, o qual é favorável à implantação e implementação do IRSAS; 
 
CONSIDERANDO que a plenária do CMAS aprovou a implantação e implementação do IRSAS 
em toda a rede socioassistencial governamental e não-governamental de Cascavel/PR; 
 
CONSIDERANDO que a primeira etapa da implantação do IRSAS ocorreu nos Serviços, 
Programas e Projetos Governamentais, e que a segunda etapa, se deu em toda a rede 
socioassistencial não-governamental; 
 
CONSIDERANDO que o IRSAS é uma ferramenta tecnológica que se constitui em um cadastro 
digital on line compartilhado através da Web com toda a rede socioassistencial, possibilitando a 
integração destes serviços; 
 
CONSIDERANDO que através do IRSAS a rede socioassistencial terá o trânsito de informações, a 
referência e a contra referência, a avaliação de vulnerabilidade dos usuários e por território, a 
intersetorialidade, bem como, o controle de resultados e impactos e o fortalecimento do controle 
social a partir de diferentes níveis de acesso dos operadores, garantindo assim o sigilo profissional e 
a integridade do usuário; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - APROVAR 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 Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e que 
integram o Sistema Único de Assistência Social – SUAS em Cascavel/PR. 
 
Art. 2º - Os Serviços, Programas e Projetos Governamentais e Não-Governamentais devidamente 
inscritos no CMAS estão obrigados a alimentar sistematicamente o Sistema, enviando diariamente 
as informações para o banco de dados, registrando os atendimentos prestados à população usuária 
da Política Municipal de Assistência Social. 



Art. 3º - Todos os Serviços, Programas Projetos Socioassistenciais Governamentais e Não 
Governamentais terão que assinar um Termo de Responsabilidade de acordo com a legislação 
vigente garantindo o sigilo profissional e a integridade do usuário da Política de Assistência. 
 
Art. 4º - A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, deverá manter um Setor 
especifico para administração deste Sistema de Informação, bem como, um profissional de Serviço 
Social e um Analista de Sistemas, para os quais terão a atribuição de fornecer o suporte técnico para 
os operadores do Sistema. 
 
Art. 5º - O IRSAS poderá ser disponibilizado para uso por outras estruturas de Políticas Públicas 
com as quais a Política Municipal de Assistência Social realize trabalho intersetorial, desde que 
respeitados o sigilo profissional e a integridade da identidade dos usuários.    
 
Art. 6º - As instâncias de controle social – Conselhos de Direitos e Conselhos de Políticas Setoriais 
poderão utilizar as informações estatísticas disponibilizadas pelo IRSAS para a elaboração e 
deliberação de Políticas Sociais. 
 
Art. 7º - O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS fiscalizará todo o processo, e 
tomará as medidas cabíveis sempre que se fizer necessário. 
 
Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. Revogadas as disposições 
em contrário. 

Cascavel, 08 de julho de 2010. 

 

 

VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


