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O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
SUL – ES (CMAS), em reunião extraordinária
040/2019, no uso de suas atribuições que lhe confere na Lei Municipal n° 
de dezembro de 1195 atualizada pela Lei nº
 
Considerando a Constituição Federal de 1988
Sociais, bem como o Artigo 203 de que trata a
 
Considerando a Lei Nº 8.742 
Social em seu Artigo 6º que trata 
 
Considerando a Lei Nº 8.742
organização da Assistência Social e dá outras providencias, e em especial o artigo 1º, que 
dispõe sobre o caráter não contributivo e a gratuidade da 
que dispõe sobre o conceito de entidades de assistência social e artigo 9º, que trata do 
funcionamento das entidades ou organizações de assistência social;
 
Considerando a Resolução do CNAS nº 145/2004
Assistência Social - PNAS, que instituiu o Sistema Único de Assistência Social 
processo de reestruturação orgâ
enfrentamento das grandes e crescentes demandas sociais;
 
Considerando a Resolução do CNAS nº 130/2005
Básica do Sistema Único de Assistência Social 
 
Considerando a Resolução Nº 109
Nacional de Serviços Socioassistenciais;
 
Considerando a Resolução CNAS nº16
assistência social; 
 
Considerando a Lei nº 12.435/2011
Assistência Social - LOAS, que dispõe sobre a organização da Política de Assistência 
Social; 
 
Considerando a Resolução nº 003/2012 do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa 
Idosa – CEDDIPI, de 26 de novembro de 2012, que estabelece parâmetros norteado
para os municípios do Estado do Espírito Santo, quanto a organização do fluxo de 
atendimento da pessoa idosa vítima de violência em seu território;
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RESOLUÇÃO 014/2019  

Dispõe sobre a aprovação do Plano de A
2019 e Relatório de Execução de Atividades 
2018, dos Serviços de Acolhimento de Pessoas 
Idosas e Pessoas com Deficiência
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
, em reunião extraordinária realizada no dia 11 de junho

no uso de suas atribuições que lhe confere na Lei Municipal n° 
tualizada pela Lei nº 1806/2009.  

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 6º, que trata dos Direitos 
ciais, bem como o Artigo 203 de que trata a Assistência Social;  

 de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência 
Social em seu Artigo 6º que trata das ações na área de assistência social;

Considerando a Lei Nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 
Social e dá outras providencias, e em especial o artigo 1º, que 

dispõe sobre o caráter não contributivo e a gratuidade da Assistência 
que dispõe sobre o conceito de entidades de assistência social e artigo 9º, que trata do 

to das entidades ou organizações de assistência social; 

Considerando a Resolução do CNAS nº 145/2004 que aprova a Política Nacional da 
PNAS, que instituiu o Sistema Único de Assistência Social 

processo de reestruturação orgânica da política pública de assistência social, ao 
enfrentamento das grandes e crescentes demandas sociais; 

Considerando a Resolução do CNAS nº 130/2005 que aprova a Norma Operacional 
Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS; 

a Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009 que aprova a Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais; 

Considerando a Resolução CNAS nº16, de maio de 2010, inscrição de entidades de 

a Lei nº 12.435/2011 que altera a Lei nº 8.742/1993 
LOAS, que dispõe sobre a organização da Política de Assistência 

Resolução nº 003/2012 do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa 
de 26 de novembro de 2012, que estabelece parâmetros norteado

do do Espírito Santo, quanto a organização do fluxo de 
atendimento da pessoa idosa vítima de violência em seu território; 
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ovação do Plano de Ação 
Execução de Atividades 

2018, dos Serviços de Acolhimento de Pessoas 
Idosas e Pessoas com Deficiência. 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO 
11 de junho de 2019, ata nº 

no uso de suas atribuições que lhe confere na Lei Municipal n° 1184/1195 de 19 

em seu artigo 6º, que trata dos Direitos 

Lei Orgânica de Assistência 
das ações na área de assistência social; 

, que dispõe sobre a 
Social e dá outras providencias, e em especial o artigo 1º, que 

ssistência Social, o artigo 3º, 
que dispõe sobre o conceito de entidades de assistência social e artigo 9º, que trata do 

que aprova a Política Nacional da 
PNAS, que instituiu o Sistema Único de Assistência Social – SUAS no 

nica da política pública de assistência social, ao 

que aprova a Norma Operacional 

, de 11 de novembro de 2009 que aprova a Tipificação 

, de maio de 2010, inscrição de entidades de 

ra a Lei nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da 
LOAS, que dispõe sobre a organização da Política de Assistência 

Resolução nº 003/2012 do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa 
de 26 de novembro de 2012, que estabelece parâmetros norteadores 

do do Espírito Santo, quanto a organização do fluxo de 
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Considerando a Resolução CNAS Nº 6
qualificada de Serviços de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 
Deficiência, em situação de dependência, em Residências Inclusivas;
 
Considerando a Resolução CNAS nº14
nacionais acerca da inscrição de entidades de assistência social e seus respectivos 
serviços programas, projetos e benefícios 
 
Considerando a necessidade de qualificar a prestação dos serviços públicos das 
instituições de longa permanência para a pessoa idosa;
 
Considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistencias 
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 
de serviços e nas condições de trabalho;
 
Considerando que a aplicabilidade dos serviços executados não estarem de acordo com 
as normativas, a Política de Assistência; 
 
Considerando que ficou pactuado que antes de haver o acolhimento na Casa Lar, o idoso 
deveria se submeter à triagem no CREAS, o serviço não cumpriu com 
para o acolhimento de Pessoa Idosa;
 
Considerando a irregularidade do
 
Considerando a irregularidade do
transtornos mentais, pertencente a outro município, abrigada
para Pessoa Idosa; 
 
Considerando a irregularidade do
mesmo que, por um período curto;
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar com Ressalvas o
para Pessoa Idosa, de acordo c
adequação deste, em consonância com as metas 
setembro de 2019. 
 
Art. 2º Aprovar o Plano de Ação 2019, do Serviço de Acolhimento para Pessoa com 
Deficiência; 
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Considerando a Resolução CNAS Nº 6, de 13 de março de 2013, que aprova a expansão 
qualificada de Serviços de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 
Deficiência, em situação de dependência, em Residências Inclusivas; 

Considerando a Resolução CNAS nº14, de 15 de maio de 2014, traz pa
nacionais acerca da inscrição de entidades de assistência social e seus respectivos 
serviços programas, projetos e benefícios socioassisenciais; 

a necessidade de qualificar a prestação dos serviços públicos das 
permanência para a pessoa idosa; 

que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistencias 
prestados por entidades e organizações de assistência social deverão estar em 
consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor 

onais Básicas, visando garantir padrões de qualidade 
de serviços e nas condições de trabalho; 

que a aplicabilidade dos serviços executados não estarem de acordo com 
as normativas, a Política de Assistência;  

ou pactuado que antes de haver o acolhimento na Casa Lar, o idoso 
deveria se submeter à triagem no CREAS, o serviço não cumpriu com 

Pessoa Idosa; 

a irregularidade do acolhimento de uma pessoa idosa de outro município;

a irregularidade do acolhimento de uma pessoa de 59 anos de idade
, pertencente a outro município, abrigada no Serviço de Acolhimento 

a irregularidade do acolhimento de 04 pessoas idosas de outro município, 
por um período curto; 

lvas o Plano de Ação 2019, referente ao Serviço de Acolhimento 
de acordo com todas as considerações descritas e

em consonância com as metas pactuadas, não ultrapasse o dia 11 de 

Aprovar o Plano de Ação 2019, do Serviço de Acolhimento para Pessoa com 
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3 de março de 2013, que aprova a expansão 
qualificada de Serviços de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 

, de 15 de maio de 2014, traz parâmetros 
nacionais acerca da inscrição de entidades de assistência social e seus respectivos 

a necessidade de qualificar a prestação dos serviços públicos das 

que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistencias 
prestados por entidades e organizações de assistência social deverão estar em 
consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor 

onais Básicas, visando garantir padrões de qualidade na prestação 

que a aplicabilidade dos serviços executados não estarem de acordo com 

ou pactuado que antes de haver o acolhimento na Casa Lar, o idoso 
deveria se submeter à triagem no CREAS, o serviço não cumpriu com o Fluxo de entrada 

de outro município; 

59 anos de idade, com 
no Serviço de Acolhimento 

4 pessoas idosas de outro município, 

Serviço de Acolhimento 
descritas e, que o prazo para 

pactuadas, não ultrapasse o dia 11 de 

Aprovar o Plano de Ação 2019, do Serviço de Acolhimento para Pessoa com 
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Art.3º Aprovação com Ressalvas,
Acolhimento para pessoas idosas
 
Art.4º Aprovação com Ressalvas, Relatório de Execução das Atividades 2018, Serviço de 
Acolhimento para pessoa com deficiência;
 
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de 
 
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

 
PUBLIQUE

 

 
 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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lvas, Relatório de Execução das Atividades 2018, 
essoas idosas; 

lvas, Relatório de Execução das Atividades 2018, Serviço de 
Acolhimento para pessoa com deficiência; 

sta resolução entra em vigor na data de sua publicação; 

se as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE, REGISTRA-SE, CUMPRA-SE. 

Mimoso do Sul-ES, 11 de junho

 
 

Liliane de Castro Vicente 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Mimoso do Sul
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tividades 2018, Serviço de 

lvas, Relatório de Execução das Atividades 2018, Serviço de 

11 de junho de 2019. 
 

Mimoso do Sul-ES 


