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RESOLUÇÃO nº 017 de 21 de março de 2016. 
 

APROVA junto ao CMAS os Planos de 

Providências e Planos de Apoio das 

entidades, serviços, programas e projetos de 

assessoramento, defesa e garantia de direitos.  
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada 

em 18 de fevereiro de 2016 e no uso de suas atribuições 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 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 Resolução/CMAS nº 097 de 18 de dezembro de 2014 que Aprova o 

Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência Social de 

Cascavel/PR e suas atualizações. 

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 CNAS nº 27 de 19 de setembro de 2011 a qual 

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

Assistência Social. 

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 o Oficio SEASO nº 49 de 25 de janeiro de 2016, que solicita a 

apreciação e deliberação junto ao CMAS dos Planos de Providências e Planos de Apoio 

das entidades, serviços, programas e projetos de assessoramento, defesa e garantia de 

direitos. 
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CONSIDERANDO que os Planos de Providências e Planos de Apoio são resultantes dos 

processos presenciais de monitoramento e avaliação, realizados pelas Comissões Mistas de 

Monitoramento e Avaliação no ano de 2015. 

CONSIDERANDO que neste ano de 2016, não será possível realizar a validação dos 

Planos de Providências e Planos de Apoio pelo CMAS no Sistema de Irformatização da 

Rede de Serviços de Assistência Social – IRSAS, para não comprometer o Cronograma de 

Elaboração dos Planos de Ação 2016 e Relatórios de Atividades 2015. 

CONSIDERANDO a necessidade de apreciação e deliberação pelo CMAS, dos Planos de 

Providências e Planos de Apoio antes do prazo de entrega dos Relatórios Anuais 2015 e 

Planos de Ação 2016 pelas Unidades ao CMAS, cujo prazo é até 29/04/2016, haja vista, 

que as providências resultantes do monitoramento e avaliação serão migradas para os 

Planos de Ação 2016 de todas as unidades. 

CONSIDERANDO que as Unidades governamentais e não governamentais, que executam 

o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), deverão seguir as 

orientações e normativas vigentes referentes ao Serviço em tela. 

CONSIDERANDO que no que se refere às Metas de Atendimento, será verificado o 

cumprimento, através da análise dos Relatórios Mensais a partir de março de 2016, de 

todas as unidades. 

CONSIDERANDO o Parecer favorável das Comissões da Área de Proteção Social  

Básica e de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições, o qual é pela 

aprovação dos Planos de Providências e Planos de Apoio das entidades, serviços, 

programas e projetos de assessoramento, defesa e garantia de direitos. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º APROVAR os Planos de Providências e Planos de Apoio da rede de serviços 

socioassistenciais não governamentais de Assessoramento, Defesa e Garantia de 

Direitos. Conforme segue: 
 

I- Entidade de Assessoramento: 
 

 

 

II- Unidades/Entidades de Defesa e Garantia de Direitos  

Unidade/Entidade  

 

Serviço/Programa/Projeto/Benefício 

socioassistencial 

 

 

Programa do Voluntariado Paranaense - 

PROVOPAR 

 Serviço de Assessoramento Político, 

Técnico, Administrativo e Financeiro 

– Cozinha Comunitária. 

 Serviço de Assessoramento Político, 

Técnico, Administrativo e Financeiro 

– Banco de Alimentos. 

Arquidiocesana de Cascavel - Cáritas  Assessoramento - Modalidade III 

Programa De Estímulo Ao 

Desenvolvimento Integral Sustentável  

Unidade/Entidade  

 

Serviço/Programa/Projeto/Benefício 

socioassistencial 

Associação dos Deficientes 

Físicos de Cascavel-ADEFICA 

Serviço de Defesa e Garantia de Direitos já 

estabelecidos 

Associação Cascavelense dos Serviço de Defesa e Garantia de Direitos já 
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Art. 2º Que a SEASO, por meio da DVSMAS realize a adequação da sequência numérica 

do Plano de Providências da ACAS que desenvolve o Serviço de Defesa e Garantia de 

Direitos. 
 

Art. 3º Que as Unidades contemplem nos Planos de Ação de 2016, todas as Metas 

propostas no Plano de Providências para este ano. 
 

Art. 4º Que CMAS, por meio da Comissão de Assessoramento, Defesa e Garantia de 

Direitos, acompanhe através dos Relatórios Mensais a partir do mês de abril/2016 o 

cumprimento das Metas propostas para 2016 no Plano de Providências. 
 

Art. 5º Que as Unidades que desenvolvem o Serviço de Defesa e Garantia de Direitos 

quanto à Providência: “Contribuir para qualificação dos serviços, programas, projetos e 

benefícios ofertados pela rede socioassistencial”, alterar a meta para: “Realizar ações 

que visem à qualificação dos serviços programas, projetos e benefícios ofertados pela rede 

socioassistencial a fim de difundir informações referentes à defesa e garantia de direitos 

das pessoas com deficiência”. 
 

Art. 6º Que as Unidades que desenvolvem o Serviço de Assessoramento quanto à 

Providência: “Contribuir para qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios 

ofertados pela rede socioassistencial”, alterar a meta para: “Realizar ações que visem à 

qualificação dos serviços programas, projetos e benefícios ofertados pela rede 

socioassistencial a fim de difundir informações referentes à defesa e garantia de direitos”. 
 

Art. 7º Que quanto ao Serviço de Assessoramento – Modalidade I Serviço/Programa, de 

assessoramento Politico, Técnico, administrativo e financeiro na Politica de Assistência 

Social, referente ao Banco de Alimentos executado pelo Programa do Voluntariado 

Paranaense - PROVOPAR, a unidade apresente Relatório Mensal em meio físico a partir 

de março de 2016 descrevendo as ações realizadas para além da distribuição de alimentos, 

contemplando a característica do Serviço conforme inscrição junto ao CMAS. 
 

Art. 8º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

      Cascavel, 21 de março de 2016. 

 

 

 

Maria Tereza Chaves 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Deficientes visuais- ACADEVI estabelecidos. 

Associação Cascavelense dos 

Amigos dos Surdos- ACAS 

Programa de Defesa e Garantia de Direitos já 

estabelecidos. 

Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais de Cascavel- 

APAE 

Serviço de Defesa e Garantia de Direitos já 

estabelecidos 

 

Associação dos Portadores de 

Fissura Lábio Palatina de 

Cascavel - APOFILAB  

Programa de Defesa e Garantia de Direitos já 

estabelecidos. 


