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RESOLUÇÃO nº 089, de 17 de dezembro de 2014. 
 
Inscreve junto ao CMAS oServiço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculospara adultosde 30 a 59 anos 
prestado pelaEntidade SociedadeEspirita Paz, Amor e Luz  

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 11 de 
dezembro de 2014 no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 
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; 
CONSIDERANDOa Lei federal nº12. 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 a Lei Federal nº 12.868 de 15 de outubro de 2013; 
CONSIDERANDOo 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; 
CONSIDERANDOa Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007; 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social - CNAS, conforme Resolução nº 145 de 15/10/2004, publicado no D.O.U. em 
28/10/2004; 
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 Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo CNAS 
através da Resolução 109/2009 e suas atualizações; 
CONSIDERANDO o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS através 
da Resolução nº 035/2010 e suas atualizações; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 074/2014 do CMAS 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, Projetos e benefícios socioassistenciais; 
CONSIDERANDO que o instrumental Plano de Ação e Relatório de Atividades, compõe uma 
ferramenta do Sistema Informatizado para Gestão da Politica de Assistencia Social – IRSAS e o mesmo 
está programado para ciclos anuais, ou seja, impossibilitando neste momento que a Entidade possa 
alimentar o Sistema por se tratar de uma excepcionalidade. Dessa forma, a Entidade Sociedade Espirita 
Paz, Amor e Luz, concluiu a documentação solicitada por meio físico, mas no momento que abrir o ciclo 
2015 do IRSAS, a Entidade alimentará o Relatório Anual e posteriormente também o Plano de Ação na 
modalidade inscrita; 
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CONSIDERANDO que após a análise documental e visita à Entidade, as Comissões de Avaliação de 
Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições e da Área de Proteção Social Básica, elaboraram o 
PARECER sobre as condições de funcionamento da entidade e o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos na Resolução CNAS nº 14/2014, bem como, na Resolução CMAS nº 074/2014, tendo como 
indicativo o DEFERIMENTO do requerimento de inscrição junto ao CMAS do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculospara adultos de 30 a 59 anos, prestado pela Entidade Sociedade Espirita Paz, 
Amor e Luz; 
CONSIDERANDOque 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; 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° -INSCREVER junto ao CMAS o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculospara 
adultos de 30 a 59 anos prestado pela Entidade Sociedade Espirita Paz, Amor e Luz. 
 
Art.2°-Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Cascavel, 17 de dezembro de 2014. 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social 

 
 
 
 
 




