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RESOLUÇÃO nº 026, de 13 de abril de 2017. 
 

APROVA o Termo de Adesão e o Plano de Ação 

do Serviço Especializado em Abordagem Social e 

Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas 

em Situação de Rua. 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 

Ordinária realizada em 13 de abril de 2017, 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 nº 8.742 de 07/12/1993 - LOAS – Lei Orgânica da Assistência 

Social, alterada pela Lei nº 12.435 de 06/07/11, que em seus artigos 13, 30, 30-A e 30-B, 

regulamenta a competência dos Estados e a condição para repasses de recursos do Fundo 

Estadual aos Municípios. 
 

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

CONSIDERANDO a Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do CNAS, que aprova a 

Política Nacional de Assistência Social.  
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política 

Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento 

e Monitoramento e dá outras providências. 
 

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

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.  
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, que instituiu o Plano 

Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas que tem como fundamento a integração 

e a articulação entre as políticas e ações de saúde, assistência social, segurança pública, 

educação, desporto, cultura, direitos humanos, juventude, entre outras, em consonância com os 

pressupostos, diretrizes e objetivos da Política Nacional sobre Drogas.  
 

CONSIDERANDO a Resolução CIT nº 5, de 8 de junho de 2011, que padroniza prazos para a 

demonstração da implantação dos equipamentos públicos e da prestação dos serviços 

socioassistenciais e dá outras providências.  
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011, que instituiu o Plano Brasil 

Sem Miséria, cujo fundamento é superar a situação de extrema pobreza da população em todo 

o território nacional, por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações. 
 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012 que aprova a 

Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social - NOB/SUAS. 
 

CONSIDERANDO Lei Estadual n° 17.544, de 17/04/13, que dispõe sobre a transferência 

automática de recursos do Fundo Estadual da Assistência Social para os Fundos Municipais de 

Assistência Social em atendimento ao disposto nos incisos I e II do art. 13 da Lei Federal n° 

8.742/93, e dá outras providências.  
 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 8.543, de 17/07/13, que regulamenta a transferência 

automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais, 

em atendimento a Lei Estadual n° 17.544, de 17 de abril de 2013.  
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CONSIDERANDO a Deliberação nº 65/2013 do Conselho Estadual de Assistência Social- 

CEAS que criou Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS. 
 

CONSIDERANDO que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), independentemente de sua fonte de financiamento, deve ofertar o Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, e que seu espaço 

Deliberação n°051/ Publicada no DIOE nº 9756 de 05/08/2016 físico deve ser compatível com 

esta oferta, e as Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS e o Caderno de Perguntas e Respostas para o Serviço em Abordagem Social;  
 

CONSIDERANDO que o Centro de Referência Especializado para População em Situação de 

Rua - Centro POP, independentemente de sua fonte de financiamento, deve ofertar o Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua, e que seu espaço físico deve ser compatível 

com esta oferta, e as Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado para População 

em Situação de Rua – Centro Pop. 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, que “Estabelece o regime 

jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, 

entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua 

cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a 

política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil; institui o termo de 

colaboração e o termo de fomento; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, 

de 23 de março de 1999”.  
 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 072 de 19 de setembro de 2016, que “DISPÕE 

sobre a aprovação da Proposta Orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social 

exercício 2017”. 
 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 13.132 de 25 de outubro de 2016, que 

“Regulamenta a Lei Federal nº 13.019, de 19 de julho de 2014, para dispor sobre regras e 

procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública do 

município de Cascavel e as Organizações da Sociedade Civil, mediante a execução de 

Atividades ou de Projetos previamente estabelecidos em Planos de Trabalho inseridos em 

Termos de Colaboração, em Termos de fomento ou em Acordo de Cooperação”. 
 

CONSIDERANDO a Deliberação nº 051/2016 que “Delibera os critérios de elegibilidade e 

partilha dos recursos do cofinanciamento estadual para expansão 2016 dos serviços 

Socioassistenciais de Proteção Social Especial para Serviço Especializado em Abordagem 

Social e o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua”. 
 

CONSIDERANDO a Deliberação nº 60/2016 do Conselho Estadual de Assistência Social – 

CEAS que altera a Resolução nº 051/CEAS/2016. 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Assistência Social - SEASO publicou o Edital de 

Chamamento Público nº 01 de 14 de dezembro de 2016, tendo como objeto Chamamento 

Público de Organizações da Sociedade Civil interessadas em celebrar Termo de Colaboração 

para Execução de Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, Idosos 

e Adultos e Famílias. 
 

CONSIDERANDO o Termo de Adesão assinado na data de 23 de março de 2017 entre o 

Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, 

com o Município de Cascavel, representado pelo Prefeito Leonaldo Paranhos da Silva e pelo 

Secretário de Assistência Social Hudson Márcio Moreschi Júnior com objetivo de formalizar 

as responsabilidades e compromissos decorrentes da adesão ao cofinanciamento estadual 

concomitante para os Serviços Especializados em Abordagem Social e Acolhimento 
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Institucional para Pessoas em Situação de Rua, no valor mensal de R$10.000,00 (dez mil 

reais), sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) para o Serviço Especializado em Abordagem Social 

e R$5.000,00 (cinco mil reais) para o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em 

Situação de Rua. 
 

CONSIDERANDO que os recursos federais estão sendo repassados com atrasos, o CMAS 

aprovou que o Município fizesse o repasse para a Associação Espírita Irmandade de Jesus 

Albergue Noturno com recursos livres, para que a Entidade não tivesse prejuízos e o Serviço 

não fosse interrompido o que acarretaria prejuízos aos usuários. 

 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 003/2017, que “MANIFESTA-SE favorável ao 

resultado de seleção referente ao Edital 01/2016, que tem por objeto o chamamento público das 

organizações da sociedade civil para a execução dos Serviços de Acolhimento da Proteção Social 

Especial no exercício 2017. 

 

CONSIDERANDO que no Chamamento Público nº 01/2016 a entidade Albergue Noturno foi 

habilitada para celebrar Termo de Colaboração para executar o Serviço de Acolhimento 

Institucional para Pessoas em Situação de Rua, com 50 referências pactuadas, sendo que o 

processo passará a vigorar a partir de 01 de maio de 2017. 
 

CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 391 de 11 de abril de 2017 que encaminha o Termo 

de Adesão e Plano de Ação do Serviço Especializado em Abordagem Social e Serviço de 

Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua, sendo que neste oficio a 

Secretaria solicita apreciação e deliberação dos documentos em tela, cujo prazo para 

encaminha-los ao Escritório Regional da SEDS Cascavel, devidamente preenchidos no Sistema 

SIFF (Sistema Fundo a Fundo) é 28/04/2017. 
 

CONSIDERANDO que após deliberação do CMAS ocorrida em Reunião Ordinária na data de 

13 de abril de 2017, a Secretária Executiva Justa Alves dos Anjos Chesca deverá acessar o - 

SIFF (Sistema de Fundo a Fundo) da SEDS, com a senha exclusiva do CMAS disponibilizada 

por esta Secretaria, e preencher on line o Parecer, colocando data da reunião que aprovou o 

Plano de Ação, nº da Ata, nº da Resolução que aprova o Termo e o Plano de Ação dos dois 

Serviços supracitados, com o nº do Órgão Oficial e o nº do Jornal que publicou a referida 

Resolução. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- APROVAR o Termo de Adesão entre o Governo do Estado do Paraná com o 

Município de Cascavel, bem como aprova o Plano de Ação do Serviço Especializado em 

Abordagem Social e Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua.  
 

Paragrafo Único - O valor do cofinanciamento estadual dos Planos de Ação de que trata o 

caput será de R$10.000,00 (dez mil reais) mensal, sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) para o 

Serviço Especializado em Abordagem Social e R$5.000,00 (cinco mil reais) para o Serviço de 

Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua. 
 

Art. 2º- DELIBERAR que a SEASO faça uma consulta ao Estado, solicitando informações a 

cerca da possibilidade da aplicação do recurso do FEAS, ser utilizado na íntegra para a unidade 

governamental (CASA POP), haja vista que, a unidade Albergue Noturno, participou e foi 

habilitada no Chamamento Público Edital nº 01/2016.  
 

Art. 3º- APROVAR que no Plano de Ação elaborado no Sistema de Fundo a Fundo (SIFF) 

referente ao Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua, a SEASO 

indique o número de famílias e/ou indivíduos referenciados no respectivo Serviço, a saber:  
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I- No item 2 Atendimento Físico do Plano de Ação do Serviço de Acolhimento 

Institucional/Abrigo Institucional a SEASO coloque a previsão de 25 atendimentos 

adultos e famílias e na Casa de Passagem coloque também a previsão de 25 

atendimentos adultos e famílias. 

II-  
 

Parágrafo segundo - DELIBERAR favorável que o Município utilize 100% dos recursos 

recebidos do FEAS referente ao  
 

Art. 4º- Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.   
 

Cascavel, 18 de abril de 2017. 
 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


