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RESOLUÇÃO nº 041, 29 de maio de 2012. 
 

Aprova o cofinanciamento federal para apoio à oferta dos 
Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência- serviço de acolhimento institucional para 
jovens e adultos com deficiência em residência inclusiva 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Extraordinária realizada 
em 29 de maio de 2012 e no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 
4.537/07, e:  
CONSIDERANDO que a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela 
Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do CNAS, prevê um conjunto de ações de 
proteção social ofertadas pelo SUAS para redução e prevenção das situações de 
vulnerabilidade, risco pessoal e social por violação de direitos aos quais famílias e indivíduos 
estão expostos em decorrência do ciclo de vida, das situações de extrema pobreza, deficiência, 
violência, dentre outras, com vistas à dignidade humana, promoção da autonomia, 
fortalecimento de vínculos e apoio às famílias no seu papel protetivo; 
CONSIDERANDO a previsão na PNAS da articulação intersetorial entre o SUAS e o Sistema 
Único de Saúde – SUS, por intermédio de uma rede de serviços complementares; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006, do CNAS, que aprova a 
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – 
NOBRH/ SUAS; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 17, de 20 de junho de 2011, do CNAS, que ratifica a equipe 
de referência definida pela NOB-RH/SUAS e reconhece as categorias profissionais de nível 
superior para atender as especificidades dos serviços socioassistenciais e das funções 
essenciais de gestão do SUAS; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS, que aprova a 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do SUAS, definindo no âmbito da Proteção 
Conselho Nacional de Assistência Social Social Especial de Média Complexidade o Serviço de 
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 
CONSIDERANDO que a Tipificação Nacional previu a oferta do Serviço de Acolhimento 
Institucional para jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, em 
Residências Inclusivas, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, a fim de 
garantir proteção integral, com vistas à construção da autonomia, da inclusão social e 
comunitária e do desenvolvimento de capacidades para a vida diária; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 34, de 28 de novembro de 2011, do CNAS, que define a 
habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua inclusão à vida 
comunitária como sendo um processo que envolve um conjunto articulado de ações de 
diversas políticas no enfrentamento das barreiras implicadas pela deficiência e pelo meio, 
cabendo à assistência social ofertas próprias para o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, da 
autonomia, independência, segurança, do acesso aos direitos e à participação plena e efetiva 
na sociedade; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 17, de 18 de novembro de 2010, CIT, que dispõe sobre o 
Pacto de Aprimoramento da Gestão dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito do SUAS, 
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estabelecendo compromissos entre os entes da Federação para aprimoramento e qualificação 
da gestão para o quadriênio 2011-2014; 
CONSIDERANDO o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano VIVER 
SEM LIMITE, instituído por meio do Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011, que tem 
como finalidade promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas e 
ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, organizado em 
quatro eixos: Acesso à Educação; Atenção à Saúde; Inclusão Social e Acessibilidade; 
CONSIDERANDO que as ações de implantação de Serviços de Proteção Social Especial em 
Centros-Dia de Referência para Pessoas com Deficiência e Reordenamento de Serviços de 
Acolhimento Institucional de Jovens e Adultos com Deficiência em Residências Inclusivas 
compõem o eixo Inclusão Social do Plano VIVER SEM LIMITE; 
CONSIDERANDO a necessidade de reordenar a oferta de serviços de acolhimento para 
pessoas com deficiência, para assegurar a qualidade do atendimento em conformidade com as 
normativas do SUAS e legislações vigentes; 
CONSIDERANDO que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, 
ratificada pelo Brasil como emenda à Constituição Federal por meio do Decreto Legislativo nº 
186/2008, em seu artigo 1º, define Pessoas com Deficiência como aquelas que “têm 
impedimentos de longo prazo de  natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdades de condições com as demais pessoas”; 
CONSIDERANDO o art. 19 da CDPD que prevê que “as pessoas com deficiência tenham 
acesso a uma variedade de serviços de apoio em domicílio ou em instituições residenciais ou a 
outros serviços comunitários de apoio, inclusive os serviços de atendentes pessoais que forem 
necessários como apoio para que as pessoas com deficiência vivam e sejam incluídas na 
comunidade e para evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade”; 
CONSIDERANDO que a situação de dependência afeta as capacidades das pessoas com 
deficiência que, em interação com as barreiras, limitam a realização das atividades e 
restringem a participação social, demandando cuidados de longa duração; 
CONSIDERANDO as novas configurações familiares, em especial, a redução do tamanho das 
famílias e as dificuldades para prover os cuidados para pessoas com deficiência em situação 
de dependência, sobretudo em contextos de pobreza, requerendo a maior participação do 
Estado na ampliação das ofertas públicas do seu Sistema de Proteção Social, na forma de 
suportes e apoios aos cuidadores familiares; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 5.296, de 12 de fevereiro de 2004, que regulamenta a Lei nº 
10.098, de 8 de novembro de 2000 e a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT NBR 9050, os quais definem que as edificações destinadas as pessoas com deficiências 
ou com mobilidade reduzida sejam adaptadas de modo a promover a acessibilidade e oferecer 
segurança e autonomia na utilização dos espaços, mobiliários e equipamentos; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 5, de 8 de junho de 2011, da CIT, que padroniza prazos 
para a demonstração da implantação dos equipamentos públicos e da prestação dos serviços 
socioassistenciais e dá outras providências; 
CONSIDERANDO o Termo de Acessibilidade assinado entre o Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) e o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência (Conade). 
CONSIDERANDO a Resolução nº 11, de 24 de abril de 2012, que aprova os critérios de 
partilha do cofinanciamento federal para apoio à oferta dos Serviços de Proteção Social 
Especial para Pessoas com Deficiência, em situação de dependência, e suas Famílias em 
Centros- Dia de Referência e em  residências Inclusivas e, dá outras providências. 
CONSIDERANDO a Lei Municipal 4537/2007 a qual dispõe sobre as atribuições do CMAS; 
CONSIDERANDO o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, aprovado por este Conselho através da Resolução 035/2010; 
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RESOLVE: 
 
 
Art. 1º- Aprovar o cofinanciamento federal do Piso de Alta Complexidade II para apoio à oferta 
dos Serviços de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência- serviço de 
acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência em residência inclusiva. 
 
Art. 2º- Aprovar o Termo de Aceite efetuado pela Secretaria Municipal de Assistência Social no 
sistema Suasweb do MDS, para o recebimento do cofinanciamento à que se refere o artigo 
anterior. 
 
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 

 
 

Cascavel, 29 de maio de 2012. 
 
 

 
Vanderlei Augusto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
 


