
 
 

RESOLUÇÃO nº 005, de 27 de fevereiro de 2018. 

 

VALIDA a Inscrição 2018 dos SCFV 

para Crianças de até 6 anos Modalidade 

I e do SCFV para idosos Modalidade VI 

da OSC Legião da Boa Vontade - LBV 

Cascavel/PR. INSCREVE junto ao 

CMAS os SCFV para Crianças e 

Adolescentes de 6 a 12 anos 

Modalidade II e SCFV para adultos de 

30 a 59 anos Modalidade V, ofertados 

pela OSC LBV Cascavel/PR. E da outras 

Providências. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, após discussão e 

deliberação do Plenário em Reunião Ordinária realizada em 27 de fevereiro de 

2018, e no uso de suas competências que lhe confere a Lei Municipal nº 6.751/2017, 

e: 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social e dá outras providências, e em especial o artigo 

1º, que dispõe sobre o caráter não contributivo e a gratuidade da Assistência Social, 

o artigo 3º, 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 Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, que altera a Lei nº 8.742, 

de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social; 

CONSIDERANDO a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a 

certificação das entidades beneficentes de Assistência Social;  



CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.751/2017 de 15 de setembro de 2017, que 

dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no Município de Cascavel – 

SUAS e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 5.085, de 19 de maio de 2004, que define as ações 

continuadas de assistência social;  

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe 

sobre as entidades e organizações de assistência social de que trata o artigo 3º da 

Lei 8.742, de 7 dezembro de 1993, e dá outras providências;  

 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, aprovada pela 

Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que dispõe sobre as diretrizes e 

princípios para a implantação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS;  

 

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema 

Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 

269, de 13 de dezembro de 2006;  

 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que 

aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas atualizações;  

 

CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência 

Social - NOB/SUAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 

2012;  

 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14 de 15 de maio de 2014, que define os 

parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de Assistência 

Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 

nos conselhos de Assistência Social dos Municípios e do Distrito Federal; 

 

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 a Resolução nº 095, de 02 de dezembro de 2016, “APROVA o 

Sistema de Informação da Empresa IPM Informática LTDA como prontuário 

eletrônico oficial de registro dos atendimentos e informações sobre os usuários da 

Política de Assistência Social;  

 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 098 de 19 de dezembro de 2016, que 

“APROVA a Versão atualizada do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação 

2016 apresentado pela SEASO”; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 102 de 14 de dezembro de 2017 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 e Benefícios 

socioassistenciais”; 

 

CONSIDERANDO o Parecer Técnico da Divisão da Área de Proteção Social 

Básica/SEASO, que ressalta que a OSC LBV apresentou a documentação para 

validação, bem como, Requerimento das novas Inscrições dos SCFV para adultos 

de 30 a 59 anos e para Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, em conformidade 

com as Legislações e Normativas vigentes da PNAS e do SUAS; 

 

CONSIDERANDO o Parecer das Comissões da Área de Proteção Social Básica e 

de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições do CMAS que é 

favorável: para validação de inscrição 2018 junto ao CMAS, conforme Resolução 

CMAS 102 de 2017, sendo que para isso, foi antecipado o prazo que é de até dia 16 

de março conforme Cronograma aprovado pelo CMAS por meio da Resolução nº 

103/2017, para ser analisada e encaminhada a plenária o protocolo junto a 

Secretaria Executiva do CMAS das documentações e Plano de Ação 2018 e 

Relatório de Atividades 2017 dos SCFV de 0 a 6 anos Modalidade I (com recorte de 

0 a 3 anos) e do SCFV para Idosos Modalidade VI da OSC LBV Cascavel/favorável 



a aprovação dos Requerimentos de duas novas Inscrições dos SCFV para 

Crianças e Adolescentes de 6 a 12 anos Modalidade II (com recorte de 6 a 15), 

assim como, o SCFV para adultos de 30 a 59 anos Modalidade V, ofertados pela 

LBV. RESOLVE: 

 

Art. 1º VALIDAR a Inscrição 2018 dos SCFV para Crianças de até 6 anos 

Modalidade I e do SCFV para idosos Modalidade VI da OSC Legião da Boa Vontade 

- LBV Cascavel/PR. 

 

Art. 2º INSCREVER junto ao CMAS os SCFV para Crianças e Adolescentes de 6 a 

12 anos Modalidade II e SCFV para adultos de 30 a 59 anos Modalidade V, 

ofertados pela OSC LBV Cascavel/PR.  

 

Art. 3º ENCAMINHAR através de oficio a documentação da Legião da Boa Vontade 

– LBV Cascavel para que a SEASO, realize o cadastro no CNEAS.  

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

                                                                         Cascavel, 07 de março de 2018. 

 

 
 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2017/2019 
 

 


