
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO N.º 034, de 13 de setembro de 2010. 
 

APROVA  o Sistema Municipal de Monitoramento e 
Avaliação da Política de Assistência Social de 
Cascavel/PR 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 13 
de Setembro de 2010, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e: 
 

CONSIDERANDO que o SUAS estabelece enquanto um dos seus eixos estruturantes a 
informação, o monitoramento e a avaliação; 
 

CONSIDERANDO que o Município de Cascavel está habilitado na Gestão Plena do SUAS 
desde agosto de 2005 e dentre as responsabilidades dispostas na NOB/SUAS 2005 está a de 
“instalar e coordenar o sistema municipal de monitoramento e avaliação e estabelecer 
indicadores de todas as ações da Assistência Social por níveis de proteção básica e especial, em 
articulação com o sistema estadual validade pelo sistema federal”; 
 

CONSIDERANDO que o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação é fruto de uma 
construção coletiva com a participação de todos os atores da rede socioassistencial 
governamental e não-governamental e que foram consideradas todas as normativas legais da área 
de Assistência Social, em especial a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; 
 

CONSIDERANDO que o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação estabelece padrões 
e parâmetros para a oferta de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, bem 
como prevê o acompanhamento quantitativo e qualitativo, o apoio técnico, o monitoramento à 
distância e presencial e a avaliação dos serviços e programas socioassistenciais de forma 
participativa envolvendo todos os atores da Política de Assistência Social – gestores, técnicos, 
conselheiros e usuários; 
 

CONSIDERANDO que a Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 
Inscrições do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS reuniu-se para análise do 
documento final do Sistema Municipal de Assistência Social, a qual deu parecer favorável a sua 
aprovação; 
 

CONSIDERANDO que o texto do Sistema Municipal de Assistência Social está disponível na 
SEASO na Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social; 
  
CONSIDERANDO que uma cópia impressa do texto do Sistema Municipal de Assistência 
Social está disponível na Secretaria Executiva dos Conselhos anexa à SEASO; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1ª – APROVAR  o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de 
Assistência Social de Cascavel/PR. 
 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 
 

Cascavel, 13 de setembro de 2010. 

 

VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


