
Página 1 de 2 

 

 
 

RESOLUÇÃO nº 019, de 19 de março de 2012. 
Aprova o Termo de Responsabilidade do município de 
Cascavel para o Cumprimento dos Planos de Providencias dos 
CRAS Santa Cruz, CRAS Volante e CRAS Interlagos.  

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Extraordinária realizada 
em 19 de março de 2012 e no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 
4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO a Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS, Lei 8.742, de 07 de dezembro 
de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social;  
CONSIDERANDO a Resolução da CIT nº 05/2010 que “institui, de forma pactuada, as metas 
de desenvolvimento dos CRAS por períodos anuais, visando sua gradativa adaptação aos 
padrões normativos estabelecidos pelo SUAS, com início em 2008 e término em 2013”;  
CONSIDERANDO a Resolução da CIT nº 08/2010 que “estabelece fluxos, procedimentos e 
responsabilidades para o acompanhamento da gestão e dos serviços do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS)”; 
CONSIDERANDO a resolução da CIB nº 11/2011 “que aprova o instrumento plano de 
providências e prazos para o cumprimento das metas CRAS período anual 2009/2010”; 
CONSIDERANDO a reunião realizada pelo Escritório Regional da Secretaria de Estado, da 
Família e Desenvolvimento Social-SEDS com o gestor, técnicos do CRAS e Conselheiros 
Municipais na data de 28 de fevereiro de 2012, com a finalidade de orientar sobre o 
cumprimento das pendências apontadas no Plano de Providências e monitorar serviços e 
Programas executados com os recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS, 
conforme exposto no ofício 018/2012 da SEDS encaminhado a este Conselho; 

CONSIDERANDO que o Plano de Providências é um compromisso que consiste no 
planejamento e na implementação de ações reparadoras e preventivas, para o aprimoramento 
das metas de desenvolvimento ID-CRAS, pactuadas nacionalmente, elaborado pelo município 
e posteriormente apresentado na ocasião da visita técnica da Equipe do Escritório Regional da 
SEDS de Cascavel, sendo este compromisso parte integrante do processo de Monitoramento 
do Estado do Paraná, no assessoramento aos municípios que se encontram em situação de 
descumprimento das metas CRAS – período anual 2009/2010. 

CONSIDERANDO o ofício 123/2012 da Secretaria Municipal de Assistência Social- SEASO 
encaminhado a este Conselho o qual solicita a apreciação e deliberação sobre o Termo de 
Responsabilidade para o cumprimento da responsabilidade para Cumprimento dos Planos de 
Providencias dos CRAS Santa Cruz, Volante e Interlagos; 
 
  RESOLVE: 
 
Art. 1º - Aprovar o Termo de Responsabilidade do município de Cascavel para o Cumprimento 
dos Planos de Providencias dos CRAS Santa Cruz, Volante e Interlagos, apresentado pela 
SEASO ao Escritório Regional da SEDS em Cascavel, nos seguintes termos: 
 
I-  CRAS Santa Cruz: Construção de nova sede sito na Avenida Tito Muffato, Bairro 
Esmeralda.  



Página 2 de 2 

 

 
II- CRAS Volante: O Sistema de preenchimento do Censo CRAS do MDS não possui 
opção para o município informar que a atuação do CRAS na zona rural acontece através de 
equipes volantes, cujo detalhamento metodológico de atuação encontra-se no Relatório 
apresentado pela referida equipe técnica ao CMAS.   

 
III- CRAS Interlagos: Construção de uma nova sede para este CRAS ainda em 2012, sito no 
lote 01 da quadra 10, Rua Sócrates esquina com Rua Adolfo Garcia, Vila Tarumã, Bairro 
Interlagos. 

§1°- O CMAS aprova as adequações planejadas pela SEASO e referidas nos incisos I, II 
e II deste artigo e no caso específico do CRAS Interlagos, referenda a solicitação de dilação de 
prazo que a SEASO apresenta ao Escritório Regional da SEDS, considerando a 
impossibilidade de término da construção até a data de 29/06/2012.   

§2°- Quando da construção da nova sede, a estrutura física que atualmente sedia o 
CRAS Interlagos, sito à Rua da Solidariedade, 733, passe a funcionar como unidade de apoio 
como uma extensão do CRAS Interlagos no conjunto Julieta Bueno. 
 
 
 
Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Cascavel, 19 de março de 2012. 
 
 
 

Vanderlei Augusto da Silva 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


