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RESOLUÇÃO nº 030, de 10 de maio de 2012. 
Aprova a documentação das unidades 
governamentais conforme ar t igo 18 da 
Resolução CMAS 001/2012  

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 10 
de maio de 2012 e 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, 
especialmente o artigo 9º o qual dispõe que o funcionamento prévio das entidades e 
organizações de Assistência Social depende de prévia inscrição no CMAS; 

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 15/10/2004, publicado no D.O.U. 
em 28/10/2004; 

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 Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS 
através da Resolução nº 035/2010. 

CONSIDERANDO a Resolução 001 de 09 de fevereiro de 2012 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, Projetos 
e benefícios socioassistenciais. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º- Aprovar a documentação das unidades governamentais conforme artigo 
18 da Resolução CMAS 001/2012, com algumas ressalvas conforme quadro abaixo: 
 

1) Serviços, Programas, Projetos e Benefícios de Proteção Social Básica: 

 
Unidade/Entidad
e 

Serviço/Programa/Projeto/ 
Benefício socioassistencial 

Parecer Ressalvas 

CRAS PERIOLO  1. Serviço de Proteção Integral Favorável Referente aos itens 
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à Família-PAIF; 
2. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
crianças de 0 a 6 anos 
3. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
adolescentes de 15 a 17 anos; 
4. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
idosos; 
5. Programa de Capacitação, 
Inclusão Produtiva e enfrentamento à 
pobreza; 
6. Programa Bolsa Família; 
7. Benefício Auxílio Natalidade; 
8. Benefício Auxílio 
Alimentação; 
9. Benefício Auxílio 
Documentação Civil; 
10. BPC; 
11. Serviço de PSB no domicílio 
para pessoas com deficiência e 
idosos; 
12. Programa Atitude; 

com 
ressalvas 

Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Inserir no quadro 
METAS 5 os itens do 
Plano de Apoio do SMMA: 
estratégia 1, providência 5 
categoria 4, estratégia da 
providência 5 categoria 3, 
na estratégia da 
providência 4, categoria 2 
incluir o texto: “no PAIF”. 
No quadro 16.6 inserir a 
estratégia da providência 1 
categoria 2. Retirar a mera 
5 do quadro 13.6 pois está 
traçada para 2013 no 
Plano de Apoio do SMMA, 
inserir estratégia 1 da 
providência 5, categoria 2 
do SCFV de 15 à 17 anos; 
inserir as estratégias do 
Plano de Apoio do SMMA 
do Projovem no quadro 
das metas do Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de vínculos 
de 15 à 17 anos da 
categoria 2 e 4; 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros; 

CRAS CASCAVEL 
VELHO 

1. Serviço de Proteção Integral à 
Família-PAIF; 

2. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
crianças de 0 a 6 anos 
3. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
adolescentes de 15 a 17 anos; 
4. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
idosos; 
5. Programa de Capacitação, 
Inclusão Produtiva e enfrentamento à 
pobreza; 
6. Programa Bolsa Família; 
7. Benefício Auxílio Natalidade; 

Favorável 
com 
ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Alterar o texto da 
meta n 4 do quadro 9.6 
para: “Executar o Serviço 
oferecendo atendimento 
através de grupos 
formados por crianças de 
até 6 anos, mães e 
gestantes; Retirar a meta 
n 2 do quadro 9.6 . Retirar 



Página 3 de 16 

 

8. Benefício Auxílio 
Alimentação; 
9. Benefício Auxílio 
Documentação Civil; 
10. BPC; 
11. Serviço de PSB no domicílio 
para pessoas com deficiência e 
idosos; 
12. Programa Atitude 

a meta n3 do quadro 18.6; 
Inserir as estratégias do 
Plano de Apoio do SMMA 
do Projovem no quadro 
das metas do Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de vínculos 
dde 15 à 17 anos da 
categoria 2 e 4; 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros; 

CRAS 
INTERLAGOS 

1. Serviço de Proteção Integral à 
Família-PAIF; 

2. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
crianças de 0 a 6 anos 
3. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
adolescentes de 15 a 17 anos; 
4. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
idosos; 
5. Programa de Capacitação, 
Inclusão Produtiva e enfrentamento à 
pobreza; 
6. Programa Bolsa Família; 
7. Benefício Auxílio Natalidade; 
8. Benefício Auxílio 
Alimentação; 
9. Benefício Auxílio 
Documentação Civil; 
10. BPC; 
11. Serviço de PSB no domicílio 
para pessoas com deficiência e 
idosos; 
12. Programa Atitude 

Favorável 
com 
ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Inserir as duas 
estratégias da providência 
5 categoria 4 no quadro 5 
Metas referente ao Plano 
de Apoio do SMMA e 
inserir a estratégia da 
Providencia 1 categoria 3; 
inserir a estratégia da 
providência 2 categoria 3, 
inserir as estratégias das 
providências 
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19 e 20 da 
categoria 3 conforme 
alterações do Plano de 
Apoio; Inserir a estratégia 
1 da providência 2, 
categoria2. Excluir a meta 
4 referente ao BPC. Inserir 
a estratégia da providência 
3 categoria 2 Auxilio 
documentação; inserir a 
estratégia da providência 1 
categoria 2 nas metas do 
PAIF; retirar a estratégia 
da providência 3 categoria 
2 pois no Plano de Apoio 
do SMMA refere-se a 
2013. incluir as estratégias 
das categorias 2 e 4 do 
Plano de Apoio do SMMA 
do Projovem no no quadro 
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das metas do Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de vínculos 
dde 15 à 17 anos da 
categoria 2 e 4; 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros; 

CRAS SANTA 
CRUZ 

1. Serviço de Proteção Integral à 
Família-PAIF; 

2. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
crianças de 0 a 6 anos 
3. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
adolescentes de 15 a 17 anos; 
4. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
idosos; 
5. Programa de Capacitação, 
Inclusão Produtiva e enfrentamento à 
pobreza; 
6. Programa Bolsa Família; 
7. Benefício Auxílio Natalidade; 
8. Benefício Auxílio 
Alimentação; 
9. Benefício Auxílio 
Documentação Civil; 
10. BPC; 
11. Serviço de PSB no domicílio 
para pessoas com deficiência e 
idosos; 
 

Favorável 
com 
ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Inserir a estratégia 
1 da categoria 2 da 
providência 6 no item 8.6 
METAS de acordo com o 
Plano de Apoio do SMMA; 
incluir as estratégias das 
categorias 2 e 4 do Plano 
de Apoio do SMMA do 
Projovem no no quadro 
das metas do Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de vínculos 
de 15 à 17 anos da 
categoria 2 e 4; 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros; 

CRAS VOLANTE 1. Serviço de Proteção Integral à 
Família-PAIF; 

2. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
crianças de 0 a 6 anos 
3. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
adolescentes de 15 a 17 anos; 
4. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
idosos; 
5. Programa de Capacitação, 

Favorável 
com 
ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Incluir as 
estratégias do Plano de 
Apoio do SMMA no item 5 
Metas: providência 3, 
categoria 3, estratégia1; 
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Inclusão Produtiva e enfrentamento à 
pobreza; 
6. Programa Bolsa Família; 
7. Benefício Auxílio Natalidade; 
8. Benefício Auxílio 
Alimentação; 
9. Benefício Auxílio 
Documentação Civil; 
10. BPC; 
11. Serviço de PSB no domicílio 
para pessoas com deficiência e 
idosos; 
 

incluir no item METAS 
15.6 a estratégia 
“Fomentar grupos de 
economia solidária”; incluir 
na Meta 3 do item 15.6 o 
texto conforme Plano de 
Apoio da providência 1, 
estratégia 1; Inserir as 
estratégias da providência 
1 categoria 2 referente ao 
Bolsa Famíli; inserir a 
estratégia da providência 1 
categoria 2 referente ao 
PAIF; Incluir 3 estratégias 
da providência 4 referente 
ao PAIF; incluir estratégia 
1 da providência 1 
categoria 2 referente ao 
SCFV para crianças até 6 
anos; inserir estratégia 1 
da providência 3 da 
categoria 2 referente a 
Capacitação, Inclusão 
produtiva e enfrentamento 
à pobreza; Retirar da 
META 1 quadro 18.6 o 
texto: “Ampliar a equipe 
técnica; incluir as 
estratégias das categorias 
2 e 4 do Plano de Apoio 
do SMMA do Projovem no 
no quadro das metas do 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos 
de 15 à 17 anos da 
categoria 2 e 4; 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros; 
 

CRAS XIV de 
Novembro 

1. Serviço de Proteção Integral à 
Família-PAIF; 

2. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
crianças de 0 a 6 anos 
3. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
adolescentes de 15 a 17 anos; 
4. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
idosos; 

Desfavoráv
el à 
aprovação 
consideran
do o 
grande 
número de 
inconsistê
ncias 
acima 
apresentad

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Acrescentar no item 
METAS 5 a estratégia 1 da 
providência 1 categoria 4 
do Plano de Açõa do 
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5. Programa de Capacitação, 
Inclusão Produtiva e enfrentamento à 
pobreza; 
6. Programa Bolsa Família; 
7. Benefício Auxílio Natalidade; 
8. Benefício Auxílio 
Alimentação; 
9. Benefício Auxílio 
Documentação Civil; 
10. BPC; 
11. Serviço de PSB no domicílio 
para pessoas com deficiência e 
idosos; 
12. Programa Atitude 

as além de 
problemas 
na 
formatação
, 
paginação 
e mistura 
do 
relatório 
com Plano 
de Ação 

SMMA. Retirar a 3º mata 
do quadro 5 que refere-se  
à 2013; Inserir a estratégia 
da Providência 2, 
categoria 3, estratégia  2 
da providência 3 categoria 
3, estratégias das 
providências 4,5,6 da 
categoria 3; estratégia da 
providência 2 categoria 2, 
estratégia da providência 
4, categoria 2, estratégia  
da providência 1 categoria 
2 do BPC; Inserir na Meta 
item 5 a providência 3, 
categoria 4. Inserir a 
estratégia 2 da providência 
1 categoria 2 referente ao 
auxílio alimentação; inserir 
as estratégias da 
providência 2 categoria 2, 
estratégia da providência 3 
categoria 2 do Auxílio 
Alimentação; Alterar a 
Meta 6 do quadro 13.6 
retirando o “Formação” 
para “Fomentar”. Inserir a 
estratégia 2 providência 2 
categoria2 referenta ao 
Bolsa Família. Substituir a 
Meta 1 pelo texto que se 
refere a estratégia da 
providência 1 categoria 2 
referente ao PAIF; Inserir 
adolescentes na Meta 1 do 
quadro 9.6; Inserir 
estratégias da providencia 
7 do SCFV para crianças 
até 6 anos; inserir a 
estratégia da providência 3 
categoria 2 do SCFV para 
idosos; arrumar a 
formatação do quadro 
11.6. Inserir estratégia 1 
da providencia 3 categoria 
2 do Programa de 
Capacitação, inclusão 
produtiva e enfrentamento 
à pobreza; inserir 
estratégia 2 providencia6 
categoria 2 do Programa 
de Capacitação, inclusão 
produtiva e enfrentamento 
à pobreza; inserir 
estratégia da providencia 7 
categoria 2; organizar a 
ordem das páginas 
correspondente a ordem 
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dos itens. Inserir a 
estratégia 2 da providência 
1 categoria 2 do Serviço 
de PSB no domicílio para 
pessoas idosas e com 
deficiência; 
incluir as estratégias das 
categorias 2 e 4 do Plano 
de Apoio do SMMA do 
Projovem no no quadro 
das metas do Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de vínculos 
de 15 à 17 anos da 
categoria 2 e 4; 
- A unidade deverá 
apresentar até a data de 
18/05 as adequações 
acima expostas, para que 
a Comissão reavalie o 
Plano de Ação. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros; 

EURECA II 1. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
crianças de 6 a 15 anos; 

 

Favorável 
com 
ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Incluir os itens do 
Plano de Apoio do SMMA 
no quadro Metas: 
estratégia 1, providência 5 
categoria 4, estratégia 1 e 
da providencia 5 categoria 
2; retirar parte do texto da 
meta 4 do quadro 5 
mantendo apenas o texto 
“Adequar as exigências da 
vigilância sanitária e Corpo 
de Bombeiros”. Retirar da 
Meta 7, quadro 5 o que se 
refere a construção de 
muro palito; inserir as 
estratégias da providencia 
6 categoria 2 ; retirar a 
meta 12 do quadro 8.6 do 
que se refere a 
contratação de motorista  
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
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- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros; 

EURECA I 1. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
crianças de 6 a 15 anos; 
 

Favorável 
com 
ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I:Incluir no item 5 
METAS as providências 
do Plano de Apoio do 
SMMA: estratégia da 
providencia 1 categoria 3, 
estratégia da providencia 
2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 
da categoria 3. Incluir no 
item 8.6 Metas as 
estratégias das 
providências do SMMA: 
estratégia da providencia 1 
categoria 2, estratégia 3 
providencia 5 categoria 2, 
estratégia 2, providencia 6 
categoria 2; 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros; 

CCI 1. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
idosos; 
 

Favorável 
com 
ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Retirar a Meta 11 
do quadro 8.6 e 5 pois 
refere-se a 2013; Incluir 
estratégia 1 da providencia 
1 categoria 4 de acordo 
com o Plano de Apoio; 
alterar as providencias 
3,4,5 da categoria 4 
substituindo –as pelas 
respectivas estratégias; 
Alterar as providência 1 da 
categoria 3 pela respectiva 
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2) Serviços, Programas, Projetos e Benefícios de Proteção Social Especial: 

estratégia. Inserir 
estratégia 1, providencia 
15 categoria 3 e estratégia 
1 e 2 da providencia 18 
categoria 3. Inserir na 
meta 22 quadro 22 quadro 
8.6 a palavra jogos 
referente a estratégia 1 
providencia 3; inserir 
estratégia 1 da providencia 
4 categoria 2, substituindo 
a providência. Excluir 
metas 3,4 e 7 do quadro 5 
pois referem-se a 2013. 
NO item 5 manter como 
Metas as estratégias 
referente a 2012 da 
categoria 3 e 4. No item 
8.6 incluir como Metas as 
estratégias de 2012 
referente a categoria 2. 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros; 

Programa de 
Inclusão Produtiva 

1. Programa de Capacitação, 
Inclusão Produtiva e 
enfrentamento à pobreza; 
 

Favorável 
com 
ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros; 

Unidade/Entidade Serviço/Programa/Projeto/ 
Benefício socioassistencial 

Parecer Ressalvas 

Casa de Passagem 
Feminina  

1. Serviço de Acolhimento 
Institucional para adolescentes 

Favorável 
com 
Ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
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Item I:Adequar conforme o 
Plano de Apoio do SMMA, 
os seguintes itens: Incluir 
a estratégia da providência 
1 categoria 4, bem como 
as estratégias 2,3,4,5,6,7 
da categoria 4 e estratégia 
2 da providência 8 da 
categoria 4. Alterar a meta 
1 do quadro 5 conforme 
estratégia 2 da da 
providência 9. Incluir 
estratégias das 
providências 2,3,4 da 
categoria 3. Alterar o item 
Metas 4.6 constando as 
estratégias em 
substituição as 
providencias 2 e 3 da 
categoria 2. Retirar a 
providencia 1 que refere-
se a 2013. Inserir a 
estratégia 2 da providencia 
4 categoria 2. Retirar meta 
5 do quadro 4.6 a qual 
refere-se 2013. 
Sugerir à SEASO a 
alteração da Identificação 
da Unidade no Quadro I 
adequando a 
nomenclatura à Resolução 
CNAS 109/2009 e à Lei 
12.010/2009, sugerindo a 
nomenclatura: “Unidade 
de Acolhimento 
Institucional Feminina”.   
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros; 

Casa de Passagem 
masculina 

1. Serviço de Acolhimento 
Institucional para adolescentes 

Favorável 
com 
Ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Incluir no item 
Metas 5 a estratégia 2 da 
categoria 4 do Plano de 
Apoio do SMMA, retirar a 
Meta 8, 10, 17,18 e 20 
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pois refere-se a 2013; 
inserir a estratégia da 
providencia 10 categoria 4; 
inserir a estratégia da 
providência 11 categoria 4; 
inserir a estratégia da 
providencia 8 categoria 3; 
retirar a meta 9 do quadro 
8.6.  
Sugerir à SEASO a 
alteração da Identificação 
da Unidade no Quadro I 
adequando a 
nomenclatura à Resolução 
CNAS 109/2009 e à Lei 
12.010/2009, sugerindo a 
nomenclatura: “Unidade 
de Acolhimento 
Institucional Masculina”.   
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros; 

FAMÍLIA 
ACOLHEDORA 

1. Serviço de Acolhimento de 
crianças e adolescentes em 
família acolhedora 

Favorável 
com 
Ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Alterar recursos 
financeiros dos quadros 6 
e 8.8 compatibilizando os 
valores, incluindo os 
valores reais que referem-
se ao FIA Municipal. 
Alterar o item Metas 5 
substituindo a estratégia 1 
providencia 2 categoria 4 
em conformidade com o 
Plano de Apoio do 
SMMA;incluir estratégia 2 
categoria 4, estratégia 1 e 
2 da providencia 4 
categoria 4; incluir 
estratégia da providencia 2 
da categoria 3. Alterar as 
Metas 8 e 9 do quadro 5 
substituindo-as pelas 
estratégias que se referem 
as providencias 3,4,5 e 6 
da categoria 3. Retirar as 
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metas 14, 15 
16,17,18,19,20,21,22 que 
referem-se a 2013; Retirar 
do quadro 8.6 as metas 
1,5 e 8 pois referem-se a 
2013. Alterar as metas 
2,3,4,6 e 7 substituindo-as 
pelas estratégias relativas 
ao Plano de Apoio do 
SMMA. 
Item II: Detalher no item 
8.8 o cronograma de 
atividades que a unidade 
realiza e o mês inicial/final 
em conformidade com os 
objetivos. Detalhar os itens 
que foram alcançados nas 
metas. 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros; 

Abrigo de Mulheres 
Vanusa Covati  

1. Serviço de Acolhimento 
Institucional – Unidade 
institucional para mulheres em 
situação de violência 

Favorável 
com 
Ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Incluir no item 
METAS quadro 5 e quadro 
8.6 TODAS as estratégias 
constantes no Plano de 
Apoio do SMMA, conforme 
planejamento realizado 
com a participação da 
equipe, fazendo constar o 
texto do Plano de Apoio ao 
que se refer ao ano de 
2012. 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros. 
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PLANTÃO SOCIAL 1. Serviço de Abordagem Social Favorável 
com 
Ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Acrescentar no item 
5 Metas as estratégias das 
providencias 4,5 da 
categoria 4; as estratégias 
das providencias 6 e 7 da 
categoria 3; a estratégia 
da providencia 1 da 
categoria 3. Acrescentar 
no item 8.6 Metas: a 
estratégia 1 da providencia 
16 categoria 2. Retirar as 
Metas 1,2,3,5,7,8,14,16,17 
e 19. 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros. 

CREAS III 1. Serviço de Proteção e 
atendimento especializado a 
famílias e indivíduos; 

2. Serviço de proteção especial 
para pessoas com deficiência, idosos 
e suas famílias; 

Favorável 
com 
Ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item II: Informar os metros 
quadrados dos espaços 
físicos no item 7.1; 
Item I: Informar os metros 
quadrados dos espaços 
físicos do CREASIII no 
item 7.1. Incluir as 
seguintes estratégias do 
Plano de Apoio do SMMA: 
Estratégia da providência 
2 categoria , estratégia da 
providencia 12 categoria 4, 
estratégia da providencia 
1,4,5,6 e 7 da categoria 3 
no quadro 5. Acrescentar 
a estratégia da providencia 
1 da categoria 2 no quadro 
5. No item 8.6 acrescentar 
as estratégias da 
providência 3 categoria 2 
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estratégia 2, da 
providência 9 categoria 2 
estratégia 1. Retirar as 
estratégias que não se 
referem a 2012 no Plano 
de Apoio do SMMA. 
Substituir tosos os textos 
dos quadros 5, 8.6 e 8ª6 
que referem-se as 
providencias substituindo-
os pelos textos das 
estratégias  
correspondentes. 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros. 

CREAS POP 1. Serviço Especializado para 
pessoas em situação de rua 

Favorável 
com 
Ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Alterar o item 5 
Metas: alterar as metas 2 
conforme providência 2 da 
categoria 4; a meta 13 
conforme as providencias 
3 e 4 da categoria 3; 
Retirar as metas 7,8,15,19 
e 26. Acrescentas as 
estratégias da providência 
6 da categoria 4 e a 
estratégia 5 da providencia 
10 categoria 4. 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros. 

CREAS II 1- Serviço de proteção social a 
adolescentes em cumprimento de 
medida socioeducativa de liberdade 
assistida-LA e Prestação de Serviços 
à Comunidade-PSC 

Favorável 
com 
Ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
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. 
Item I: Retirar a Meta 9 do 
item 5 metas, integrando-a 
ao Planejamento de 2013. 
Retirar a ultima meta do 
item 5. Incluir no item 6: 
Origem dos Recursos o 
valor do Fia Estadual – 
Liberdade Cidadã. 
 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros. 

CREAS I 1- Serviço de proteção 
especializado a famílias e 
indivíduos – crianças e 
adolescentes 

Favorável 
com 
Ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Integrar as 
seguintes Metas 
constantes no Plano de 
Apoio do SMMA: 
Estratégia da Providencia 
9 categoria 4; alterar a 
meta 13 do item 8.6 
prevendo a realização do 
PIA de 100% dos 
atendidos; Alterar a Meta 
14 do item 8.6 prevendo a 
realização das avaliações 
de vulnerabilidade e risco   
de 100% dos atendidos. 
Integrar no item Metas a 
Providencia 20 categoria 2 
do Plano de Apoio do 
SMMA. 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros. 

CASA POP 1- Serviço de Acolhimento 
Institucional – unidade 
institucional de passagem 

Favorável 
com 
Ressalvas 

Referente aos itens 
Certificado de licença 
Sanitária e Corpo de 
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Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 

 
 

Cascavel, 10 de maio de 2012. 
 
 

 
Vanderlei Augusto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
 

 

para adultos  Bombeiros, a SEASO 
apresentou justificativa 
através do ofício 143/2012 
. 
Item I: Alterar no item 5 
Metas: a meta 3, alterando 
o texto conforme a 
providência 10, categoria 4 
estratégia 2; meta 17, 
conforme estratégia da 
providencia 9 da categoria 
3; Retirar as metas 4,1, e 
12. Alterar no item 8.6: 
retirar a meta 14, 
acrescentar a estratégia 
da providência 16 da 
categoria 2. 
- Conceder o prazo de 30 
dias para a apresentação 
das adequações acima 
expostas. 
- Conceder o prazo de seis 
meses para a 
apresentação dos 
Certificados de licença 
sanitária e de corpo de 
bombeiros. 


