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RESOLUÇÃO nº 042, 29 de maio de 2012. 
 

Aprova a expansão qualificada 2012 do cofinanciamento 
federal e o reordenamento dos serviços 
socioassistenciais de Proteção Social Especial 

 
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 o Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011, institui o Plano Brasil sem 
Miséria, cuja finalidade é superar a situação de extrema pobreza da população em todo 
território nacional, por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações; 
CONSIDERANDO o Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política 
Nacional para População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento 
e Monitoramento, e dá outras providências; 
CONSIDERANDO o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, instituído 
pelo Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010 que tem como fundamento a integração e a 
articulação entre as políticas e ações de saúde, assistência social, segurança pública, 
educação, desporto, cultura, direitos humanos, juventude, entre outras, em consonância com 
os pressupostos, diretrizes e objetivos da Política Nacional sobre Drogas; 
CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica – NOB aprovada pela Resolução nº 130, de 15 
de julho de 2005, do CNAS; 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social – PNAS aprovada pela Resolução 
Nº 145, de 15 de outubro de 2004, do CNAS; 
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais aprovada pela 
Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS; 
CONSIDERANDO que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 
independentemente de sua(s) fonte(s) de financiamento, deve ofertar o Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI, e que seu espaço físico deve ser 
compatível com esta oferta; 
CONSIDERANDO que o Centro de Referência Especializado para População em Situação de 
Rua - Centro POP, independentemente de sua(s) fonte(s) de financiamento, deve ofertar o 
Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, e que seu espaço físico deve ser 
compatível com esta oferta; 
CONSIDERANDO que os serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua devem 
ser ofertados em unidade(s) com espaço físico compatível com esta oferta; 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 06 de 14 de março de 2012 que aprova os critérios 
para expansão qualificada 2012 do cofinanciamento federal e o reordenamento dos serviços 
socioassistenciais de Proteção Social Especial. 
CONSIDERANDO a nova lógica de cofinanciamento para os serviços de acolhimento para 
pessoas em situação de rua baseada em capacidade de atendimento, calculada a partir da 
Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua e/ou Censo SUAS 2011, instituída 
pelas resoluções CIT nº 03/2012 e CNAS nº 06/2012; 
CONSIDERANDO que o município de Cascavel já recebia recurso do PAC II para oferta de 
serviços de acolhimento para pessoas em situação de rua e por isso precisa inserir-se na nova 
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lógica de capacidades de atendimento dispostas na resolução CIT nº 03/2012 e CNAS nº 
06/2012.  
CONSIDERANDO que o município de Cascavel, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social solicitou no Ofício 279/2012 a apreciação e deliberação deste Conselho 
sobre a expansão do cofinanciamento federal do MDS, informando que realizou o aceite junto 
ao MDS indicando a capacidade de 50 atendimentos e ainda que o município compromete-se a 
elaborar e submeter ao Conselho de Assistência Social o plano de reordenamento de serviços 
nos prazos previstos pelo MDS, tendo em vista que o foco dessa expansão é também a 
qualificação dos serviços atualmente ofertados. 
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; 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º- Aprovar a expansão qualificada 2012 do cofinanciamento federal e o reordenamento do 
serviços socioassistencial de Proteção Social Especial, conforme segue:  
 
Piso de Alta Complexidade II 

I. Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias em Situação de Rua: 
Capacidade de atendimento de até 50 pessoas; 

 
Piso Fixo de Média Complexidade - PFMC:  

I. Apoio à oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias e Indivíduos - 
PAEFI, do Serviço Especializado em Abordagem Social e do Serviço Especializado 
para Pessoas em Situação de Rua. 

 
Art. 2º- Aprovar os Termos de Adesão firmados pela Secretaria de Assistência Social 
juntamente ao MDS para o recebimento dos recursos destinados através dos Pisos de Alta 
Complexidade II e Piso Fixo de Média Complexidade. 
 
Art. 3º- Informar ao MDS, quando da manifestação em relação ao aceite do Piso se Alta 
Complexidade II, que a SEASO firmou compromisso em elaborar o Plano de Reordenamento 
das unidades que exigirem adequação. 
 
Art. 4º- 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 
 
 


