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RESOLUÇÃO nº 063, de 01 de agosto de 2017. 

 
INDEFERE a solicitação de Inscrição junto 
ao CMAS do Programa de Defesa e 
Garantia de Direitos da Casa de Acolhida 
Filhos Prediletos. 

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

deliberação do Plenário em Reunião Ordinária realizada em 18 de julho de 2017, e 

no uso de suas competências que lhe confere a Lei Municipal nº 4.537/07, e: 

 
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 federal nº 12. 101, de 27 de novembro de 2009 que “Dispõe 

sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os 

procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; altera a 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 

24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1 996, 9.732, de 11 de dezembro 

de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 

de agosto de 2001; e dá outras providências”. 

 
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 07 dezembro de 1993, e dá outras providências. 

 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007 que “Dispõe 

sobre a organização da Assistência Social Municipal, revoga a Lei Municipal nº 2520 

de 1995 e dá outras providências”. 

 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo 

Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, conforme Resolução nº 145 de 15 

de outubro de 2004. 
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CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que 

aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 

 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14 de 15 de maio de 2014, a qual 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 a Resolução CNAS nº 27 de 19 de setembro de 2011 que 

caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito 

da Assistência Social. 

 
CONSIDERANDO que os serviços, programas, projetos e benefícios compreendidos 

no campo do atendimento devem buscar a articulação com as atividades de defesa 

e garantia de direitos, para sua qualificação ética e política no âmbito da política de 

Assistência Social. 

 
CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 074/2014 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 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 visita realizada na data de 03 de julho de 2017, pelas 

Comissões de Assessoramento Defesa e Garantia de Direitos e de Avaliação de 

Documentos, Projetos e Inscrições do CMAS na Entidade Casa de Acolhida “Filhos 

Prediletos”, para verificar in loco, o descrito no Plano de Ação 2017 apresentado 

pela Entidade para inscrição junto ao CMAS para ofertar o Programa Defesa e 

Garantia de Direitos. 
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CONSIDERANDO o parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projeto, 

Serviços e Inscrições e de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos que 

aponta as seguintes questões – Nome do serviço não está compatível com o que 

preconiza a Política de Assistência Social; Descrição – na apresentação do serviço a 

Entidade apresenta ações que caracterizam atendimento e não Programa de Defesa 

e Garantia de Direitos; Público Alvo – O Plano de Ação apresenta o público alvo, no 

entanto, na visita in loco constatou-se que também atendem pessoas que procuram 

tratamento para dependência química. Portanto, não está claro para as Comissões a 

qual público a entidade pretende realizar a Defesa e Garantia de Direitos; 

Capacidade de Atendimento – Neste item apresenta a capacidade da entidade de 

realizar atendimento e não na modalidade de Defesa e Garantia de Direitos 

conforme solicitação da inscrição. Em visita in loco foi constatado que a Entidade 

não realiza registros dos atendimentos e nem cadastro dos usuários; Cronograma 

de Atividades – As atividades apresentadas não caracterizam ações de Defesa e 

Garantia de Direitos e também não define o público alvo das ações; Recursos 

Humanos – Não apresenta equipe técnica contratada, para executar a modalidade a 

qual solicita a inscrição, conforme preconiza o Sistema de Monitoramento e 

Avaliação. Diante do exposto, as Comissões tem por indicativo a não aprovação da 

inscrição do programa de Defesa e Garantia de Direitos no âmbito da Assistência 

Social, solicitada pela Entidade Casa de Acolhida Filhos Prediletos.  

 
CONSIDERANDO que não consta no parecer o encaminhamento de chamar a 

Entidade para esclarecimentos, então constará na Resolução que as Comissões irão 

orientar os representantes da Casa de Acolhida Filhos Prediletos, sobre o 

indeferimento e a negativa de Inscrição junto ao CMAS; deixando claro que se a 

Entidade quiser poderá solicitar novo processo de inscrição junto ao CMAS, haja 

vista que não está em questão o atendimento que realizam enquanto Igreja. 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º- INDEFERIR a solicitação de Inscrição junto ao CMAS do Programa de 

Defesa e Garantia de Direitos da Casa de Acolhida Filhos Prediletos de 

Cascavel/PR. 

 
Art. 2º- QUE as Comissões de Assessoramento Defesa e Garantia de Direitos e de 

Avaliação de Documentos, Projetos e Inscrições do CMAS realizem reunião com os 
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representantes da Casa de Acolhida Filhos Prediletos para devolutiva do processo 

de inscrição indeferido junto ao CMAS. 

 
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 01 de agosto de 2017. 
 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2015/2017 
 
 

 


