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RESOLUÇÃO nº 027, de 19 de abril de 2017. 
 

DISPÕE sobre alterações realizadas no Plano 

Municipal de Assistência Social 2014 – 2017. 
  

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, após discussão e 

deliberação do Plenário em Reunião Ordinária realizada em 13 de abril de 2017, e no uso de 

suas competências 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 Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007. 
 

CONSIDERANDO a Lei n.º 12.435/2011que altera a Lei n
o 

8.742, de 7 de dezembro 

de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social. 
 

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 Lei federal nº 12. 101, de 27 de novembro de 2009 que dispõe sobre a 

certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de 

isenção de contribuições para a seguridade social; altera a Lei  nº   8.742, de 7 de dezembro de 

1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de 

dezembro de 1 996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e da 

Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as 

entidades e organizações de assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 07 

dezembro de 1993, e dá outras providências. 
 

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

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 
 

CONSIDERANDO Resolução CNAS nº 27 de 19 de setembro de 2011 que caracteriza as 

ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social. 
 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33 de 28 de novembro de 2011 que Define a 

Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho no campo da assistência social e estabelece 

seus requisitos.  

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 18, de 15 de julho de 2013, que “Dispõe acerca 

das prioridades e metas específicas para a gestão municipal do Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS, para o quadriênio 2014-2017, pactuadas pela Comissão Intergestores 

Tripartite – CIT”. 
 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 32, de 31 de outubro de 2013, que Dispõe sobre o 

Pacto de Aprimoramento da Gestão dos Estados e do Distrito Federal no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS, estabelece a revisão das prioridades e metas específicas 
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para a gestão estadual e do Distrito Federal e os compromissos do governo federal, 

estabelecidos na Resolução nº 17, de 18 de novembro de 2010, da Comissão Intergestores 

Tripartite - CIT, e dá outras providências; 
 

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 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 a Resolução/CMAS nº 098/2016 que “APROVA a Versão atualizada do 

Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação 2016 apresentado pela SEASO”. 
 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 024/2014 que “Aprova o Plano Municipal de 

Assistência Social de Cascavel 2014-2017”. 

 

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 o Oficio SEASO nº Ofício nº 407/2017 de 12 de abril de 2017que 

solicita apreciação e deliberação junto ao CMAS sobre alterações realizadas no Plano 

Municipal de Assistência Social 2014 – 2017 em atendimento às orientações do Escritório 

Regional da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social – SEDS, para que a SEASO 

realizasse inclusões de ações para os Serviços Especializados em Abordagem Social e 

Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua no Plano Municipal de 

Assistência Social 2014-2017. 
 

CONSIDERANDO à assinatura do Termo de Adesão entre o Governo do Estado do Paraná, 

por meio da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, com o Município de Cascavel, 

com objetivo de formalizar as responsabilidades e compromissos decorrentes da adesão ao 

cofinanciamento de recursos oriundos do Fundo Estadual de Assistência Social para o Fundo 

Municipal de Assistência Social, 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.  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- APROVAR as alterações realizadas no Plano Municipal de Assistência Social 2014 

– 2017, a saber: 
 

I- Nome do Gestor Municipal e Gestor da Política Municipal de Assistência Social. 

II- Atual composição do Conselho Municipal de Assistencia Social. 

III- Informações que o Serviço Especializado em Abordagem Social funciona na Unidade de 

Serviço Especializado para atendimento à população em situação de rua – Centro POP. 
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IV- Dos seguintes objetivos específicos: Garantir cofinanciamento de recursos oriundos do 

Fundo Estadual de Assistencia Social para Fundo Municipal de Assistência Social para o 

Serviço Especializado em Abordagem Social. E garantir cofinanciamento de recursos 

oriundos do Fundo Estadual de Assistencia Social para Fundo Municipal de Assistência 

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

V- Acréscimo de ESTRATÉGIA NA META “Criar critérios de partilha municipal tendo 

como referência os critérios de âmbito federal definidos pelo Conselho de Assistência Social e 

Conselhos de Direitos, considerando o padrão de qualidade dos serviços entre outras 

normativas legais do SUAS, estabelecendo a referência do custo real dos serviços, programas 

e projetos.” ESTRATÉGIA INSERIDA: Realizar chamamento público para firmar parceria 

através de colaboração com as OSCs que executam Serviços Tipificados de Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial. Realizar chamamento público para firmar parceria através 

de fomento com as OSCs visando para apoiar projetos nas áreas de Assessoramento, Defesa e 

Garantia de Direitos e Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho/ Aprendizagem. 

Ambas com prazo de 2017. 

VI- Foi inserida a seguinte META: Potencializar o atendimento dos Serviços da Proteção 

Social Especial de Média e Alta Complexidade, com ampliação de recursos financeiros 

através de cofinanciamento. ESTRATÉGIAS: Realizar cofinanciamento de recurso com 

Governos Estadual oriundo do FEAS para o FMAS para o Serviço Especializado em 

Abordagem Social desenvolvido no Centro POP. Manter o Centro de Referencia 

Especializado para População em Situação de Rua em funcionamento, seguindo as normativas 

do SUAS. Manter equipe técnica de referencia conforme a capacidade de acompanhamento 

do Serviço Especializado em Abordagem Social e Centro POP. Realizar cofinanciamento de 

recurso com Governos Estadual oriundo do FEAS para o FMAS para o Serviço o Serviço de 

Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua. Garantir a inclusão das pessoas 

atendidas no Cadastro Único para acesso a serviços sociassistenciais, programas e Benefícios. 

RESULTADOS ESPERADOS: Qualificar e aprimorar o atendimento prestado aos usuários. 

IMPACTOS ESPERADOS: Contribuir para a proteção integral de pessoas adultas e famílias 

em situação de rua. RESPONSÁVEL: Secretaria Municipal de Assistencia Social. PRAZO: 

2017. 

VII- Recursos disponíveis na LDO em 2016 e 2017 no quadro do item 5 – Recursos 

materiais, humanos, financeiros disponíveis e necessários. 
 

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

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2015/2017 


