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RESOLUÇÃO nº 013, de 13 de março de 2014. 
 

Aprovar o Termo de Aceite 
para cofinanciamento federal 
para a expansão qualificada e 
reordenamento de Serviços de 
Acolhimento para Crianças, 
Adolescentes e Jovens até 21 
anos de idade. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária 
realizada em 13 de março, 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; 
CONSIDERANDO a Lei federal nº12. 101, de 27 de novembro de 
2009;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 de outubro de 2004; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 5, de 31 de Janeirode 2014, que dispõe sobre 
o cofinanciamento federal, por meio do Piso de Alta Complexidade I - PAC I, 
dos Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até vinte e 
um anos de idade, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade do Sistema Único de Assistência Social –SUAS; 
CONSIDERANDO que Cascavel é elegível para o cofinanciamento federal para 
a oferta dos Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens, 
por meio do PAC I, com capacidade para até 80 acolhimentos. E considerando 
que o repasse mensal é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para capacidade de 
atendimento de até 10 (dez) pessoas, o município poderá receber em torno de 
R$40.000,00 (quarenta mil reais) mensais; 
CONSIDERANDO que a Secretaria de Assistência Social tem até o dia 24 de 
março de 2014 para aderir o Termo de Aceite que estabelece 
responsabilidades e compromissos a serem cumpridos pelo gestor da Política 
de Assistência Social do município, decorrentes do aceite do cofinanciamento 
federal para a expansão qualificada e reordenamento de Serviços de 
Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos, de que tratam 
as Resoluções nº 15/2013 e 17/2013 da Comissão Intergestores Triparte – CIT 
– e as Resoluções nº 23/2013 e 31/2013 do Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS; 
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CONSIDERANDO que os Serviços de Acolhimento para Crianças, 
Adolescentes e Jovens até 21 anos, referidos no presente Termo, são aqueles 
ofertados nas modalidades abrigo institucional, casa-lar, república e família 
acolhedora, os quais, de acordo com a Resolução nº 109/2009 do CNAS 
(Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS), integram os Serviços de Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade do SUAS; 
CONSIDERANDO que os serviços já existentes deverão ser reordenados 
conforme prevêem as orientações Técnicas dos Serviços de Acolhimento para 
Crianças e Adolescentes, (Resolução Conjunta nº 1, de 18 de junho de 2009, 
do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA) a Tipificação Nacional 
de Serviços Socioassistenciais e a Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS (Resolução nº 109, de 11 de novembro 
de 2009, do CNAS); 
CONSIDERANDO que o processo de reordenamento e/ou implantação dos 
serviços de acolhimento deverá ser planejado por meio do Plano de 
Acolhimento, que consiste em um instrumento de planejamento da gestão 
municipal para a implantação e oferta dos serviços de acolhimento, que contém 
ações, estratégias e cronograma gradativo, visando à qualificação da oferta 
dos serviços de acolhimento devendo incluir, de forma prioritária, as ações 
necessárias para o reordenamento dos serviços preexistentes e à adequação 
às normativas, orientações e legislações vigentes, devendo ser elaborado no 
máximo 06 meses após a devida formalização do termo de aceite. 
 
Resolve: 
 
Art. 1º- Aprovar o Termo de Aceite para cofinanciamento federal para a 
expansão qualificada e reordenamento de Serviços de Acolhimento para 
Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos de idade. 
 
Art. 2º- Que a Comissão do CMAS da Área de Proteção Social Especial de 
Média e Alta Complexidade acompanhe o processo de reordenamento dos 
Serviços a que se refere o caput do art. 1º. 
 
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Cascavel, 13 de março de 2014. 

 
 
 

INÊS APARECIDA DE PAULA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 

 

 


