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RESOLUÇÃO nº 039, de 10 de maio de 2018. 

 

VALIDA a Inscrição 2018 das entidades 

e organizações de assistência social, 

bem como, dos serviços, programas e 

projetos no CMAS.  

 

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

deliberação do Plenário em Reunião Ordinária realizada em 10 de maio de 2018, e no uso 

de suas competências que lhe confere a Lei Municipal nº 6.751/2017, 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; 

 

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 a Lei Federal n.º 12.435/2011, que “Altera a Lei no 8.742, de 7 de 

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

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.751 de 15 de setembro de 2017 que “Dispõe sobre o 

Sistema Único de Assistência Social de Cascavel – SUAS e Outras Providências”; 

 

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

continuadas de assistência social;  
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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 o Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência que define “Pessoas com 

deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 7.334, de 19 de outubro de 2010 que “Institui o 

Censo do Sistema Único de Assistência Social - Censo SUAS, e dá outras providências”; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.617 de 17 de novembro de 2011, que altera o 

regulamento do BPC aprovado pelo Decreto nº 6.214 de 26 de setembro de 2007; 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 7.612 de 17 de novembro de 2011, que institui o Plano 

Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência – Plano Viver sem Limite; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 8.740/2016 que “Altera o Decreto 5.598, de 1º de 

dezembro de 2005, para dispor sobre a experiência prática do aprendiz”; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 13.415 de 05 de abril de 2017 que “Institui o 

Sistema IPM Social como Prontuário Eletrônico de uso exclusivo da Política Municipal de 

Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência social e dá outras Providências”. 

 

CONSIDERANDO a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, aprovada pelas 

Portarias nº 3.654, de 24 de novembro de 1977, nº 1.334, de 21 de dezembro de 1994 e nº 

397, de 9 de outubro de 2002, exaradas pelo Ministério do Trabalho e Emprego- M.T.E.; 

 

CONSIDERANDO a Resolução nº 145 de 15 de outubro de 2004 que aprova a Política 

Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social- 

CNAS; 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n.º 269, de 13 de dezembro de 2006, que aprova a 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – 

NOBRH/SUAS; 
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CONSIDERANDO a Resolução da Comissão Intergestores Tripartite - CIT nº 07, de 2009, 

que dispõe sobre a implantação nacional do Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, 

Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do SUAS;  

 

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 Resolução CNAS nº 34, de 28 de novembro de 2011 que Define a 

Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária no campo da assistência social e estabelece seus requisitos; 

 

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 a Resolução CNAS nº 33 de 28 de novembro de 2011 que Define a 

Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho no campo da assistência social e 

estabelece seus requisitos;  

 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012 que aprova a 

Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social - NOB/SUAS; 

 

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 095, de 02 de dezembro de 2016, que 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 102/2017 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 
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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 Decálogo dos Direitos Socioassistenciais e os Compromissos Éticos 

Socioassistenciais como documentos orientadores da Política de Assistência Social, 

aprovado na V Conferência Nacional de Assistência Social;  

 

CONSIDERANDO que a assistência social é reconhecida como a política privilegiada para 

tratar da questão da inclusão social da pessoa com deficiência, respeitando-se a 

transversalidade e intersetorialidade necessárias;  

 

CONSIDERANDO que a Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência aprovada em Assembleia da ONU é o documento basilar e mais atual para a 

conceituação e uso de terminologias mais adequadas no que se refere à pessoa com 

deficiência;  

 

CONSIDERANDO que o processo de Gestão do Trabalho no SUAS deve ser aprimorado no 

sentido de atender as necessidades reais da pessoa com deficiência e contribuir para a sua 

inclusão social;  

 

CONSIDERANDO que o Benefício de Prestação Continuada tem potencial articulador em 

relação aos serviços socioassistenciais e a outras políticas públicas;  

 

CONSIDERANDO que cabe à assistência social identificar as necessidades, diferenças, 

especificidades (gênero, geração, etnia, entre outros) e potencialidades das pessoas com 

deficiência, no sentido de viabilizar o acesso aos direitos socioassistenciais e demais 

direitos; 

 

CONSIDERANDO que cabe a assistência social trabalhar em articulação com outras 

políticas setoriais na perspectiva do enfrentamento e superação das barreiras atitudinais, 

sociais, culturais, econômicas, arquitetônicas e tecnológicas, contribuindo para autonomia e 

protagonismo das pessoas com deficiência;  

 

CONSIDERANDO que cabe a assistência social informar, orientar e referenciar a pessoa 

com deficiência e suas famílias, bem como ofertar os serviços e benefícios 

socioassistenciais;  
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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 que o prontuário eletrônico IPM Social ainda não está devidamente 

atualizado e por isso não foi possível analisar direto no Sistema, os Planos de Ação 2018 e 

Relatórios de Atividades 2017; 

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica MDS nº 02/2017 Orientação aos Conselhos Municipais 

de Assistência Social, às Entidades e Organizações de Assistência Social em relação às 

Ações de Promoção à Integração ao Mercado de Trabalho; 

 

CONSIDERANDO o Caderno de Orientações Técnicas do Serviço de Proteção Social 

Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas de junho de 2017; 

 

CONSIDERANDO o Caderno de Orientações – Serviço de Proteção e Atendimento Integral 

à Família e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;  

 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 024, de 27 de fevereiro de 2018 que “APROVA 

junto ao CMAS os Planos de Providências e Planos de Apoio da rede de serviços 

socioassistenciais governamentais e não governamentais da Proteção Social Básica”; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 025, de 27 de fevereiro de 2018 que “APROVA 

junto ao CMAS os Planos de Providências e Planos de Apoio da rede de serviços 

socioassistenciais governamentais e não governamentais da Proteção Social Especial de 

Média e Alta Complexidade ”; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 026, de 27 de fevereiro de 2018 que “APROVA 

junto ao CMAS os Planos de Providências e Planos de Apoio da rede de serviços 

socioassistenciais não governamentais de Assessoramento e Defesa e Garantia de 

Direitos”; 

 

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 
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Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade na prestação de 

serviços e nas condições de trabalho; 

 

CONSIDERANDO que todas as Unidades Não Governamentais da rede socioassistencial 

elaboraram em conformidade com Resolução/CMAS nº 102/2017, os Instrumentais: Plano 

de Ação 2018 e Relatório de Atividades 2017 em word e protocolaram junto a Secretaria 

Executiva do CMAS, em duas vias, conforme prazo definido pelo CMAS para 2018 (até a 

data de 16/03/2018), bem como, foi protocolado por algumas Unidades, as Justificativas de 

ausências do Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, Licença da Vigilância Sanitária 

atualizada e Alvará de Funcionamento atualizado; 

 

CONSIDERANDO que todas as Metas constantes nos Planos de Providências 2017 com 

prazo para 2018 foram contempladas nos Planos de Ação 2018 das Unidades; 

 

CONSIDERANDO que os coordenadores e/ou responsáveis pela elaboração dos 

Instrumentais: Plano de Ação 2018 e Relatório de Atividades 2017 foram convidados e 

compareceram para participar das reuniões das Comissões do CMAS responsáveis em 

analisar a documentação, para que expusessem de forma sucinta estes Instrumentais e que 

com isso foi possível sanar dúvidas, sendo que a apresentação feita por estes técnicos e 

coordenadores, proporcionou aos conselheiros que compõem estas Comissões maior 

compreensão dos serviços, programas e projetos executados pelas Unidades; 

 

CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços 

e Inscrições, Comissão da Área de Proteção Social Básica, Comissão da Área de Proteção 

Social Especial de Média e Alta Complexidade e Comissão de Assessoramento, Defesa e 

Garantia de Direitos do CMAS que tem como indicativo à plenária da reunião ordinária de 

10/05/2018 que aprove a validação da inscrição 2018 das entidades e organizações de 

assistência social, bem como, dos serviços, programas e projetos no CMAS. RESOLVE: 

Art. 1º- VALIDAR junto ao CMAS a Inscrição 2018 das entidades e organizações de 

assistência social, bem como, dos serviços, programas e projetos, conforme detalhado em 

quadro abaixo: 

 

I) Entidades com atuação preponderante na Política de Assistência Social, inscrita 

na qualidade de Entidade de Assistência Social: 

 
ENTIDADES/ORGANIZAÇÕES 

DA SOCIEDADE CIVIL  
SERVIÇO/PROGRAMA/PROJETO/ 

 
PARECER 

 
Abrigo São Vicente de Paulo 

1. Serviço de Acolhimento 
Institucional para Idosos - Instituição 
de Longa Permanência para Idosos 

FAVORÁVEL 
Justificativa de ausência 
de Alvará de 
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(ILPI); Funcionamento atualizado 

 
Associação Recanto da 
Criança 

 1. Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 
Adolescentes – Modalidade II: Casa 
Lar 

FAVORÁVEL 
Está com toda a 
documentação atualizada, 
conforme Resolução 
CMAS nº 102/2017. 

Programa do Voluntariado 
Paranaense – PROVOPAR 
Cascavel 

1. Assessoramento – 
Modalidade I: Programa de 
Assessoramento Político, 
Técnico, Administrativo e 
Financeiro – Cozinha 
Comunitária Interlagos e 
Cozinha Comunitária 
Cascavel Velho (período 
de janeiro a 30 de abril de 
2018); 

2. Programa de Promoção da 
Integração ao Mundo do 
Trabalho – Modalidade I: 
Programa de Mobilização 
Social para o acesso ao 
Mundo do Trabalho.  
 

FAVORÁVEL 
Justificativa de ausência 
de Vigilância Sanitária 
atualizada e Alvará de 
Funcionamento atualizado  

 
Centro Social Beneficente 
Paróquia São Cristóvão- 
CEMIC 

1. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
- Modalidade II: para 
Crianças e Adolescentes de 
06 à 15 anos.  

FAVORÁVEL 
Justificativa de ausência 
de Certificado do Corpo 
de Bombeiros atualizado, 
Vigilância Sanitária 
atualizada e Alvará de 
Funcionamento atualizado   

 
Associação Educacional 
Espírita Lins de Vasconcelos 
– Guarda Mirim 
 

1. Programa de Promoção da 
Integração ao Mundo do 
Trabalho – Modalidade I: 
Programa de Mobilização 
Social para o Acesso ao 
Mundo do Trabalho. 

2. Programa de Promoção da 
Integração ao Mundo do 
Trabalho – Modalidade II: 
Programa de Aprendizagem 
Profissional para 
Adolescentes, Jovens ou 
Pessoa com Deficiência; 

 
FAVORÁVEL 
 
Justificativa de ausência 
de Certificado do Corpo 
de Bombeiros atualizado, 
Vigilância Sanitária 
atualizada e Alvará de 
Funcionamento atualizado  

 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de 
Cascavel – APAE 

1. Serviço de Defesa e 
Garantia de Direitos - 
Modalidade I: Programa de 
Promoção da Defesa de 
Direitos já estabelecidos 
através de Distintas Formas 
de Ação e Reivindicação na 
Esfera Política e no 
Contexto da Sociedade, 
inclusive por meios da 
Articulação com Órgãos 
Públicos e privados de 
Defesa de Direitos. 

2. Programa de Promoção da 
Integração ao Mundo do 
Trabalho – modalidade I: 
Programa de mobilização 
social para acesso ao 
mundo do trabalho. 

 
FAVORÁVEL 
 
Justificativa de ausência 
de Vigilância Sanitária 
atualizada e Alvará de 
Funcionamento atualizado 



Página 8 de 11 
 

Associação dos Portadores 
de Fissura Labiopalatal de 
Cascavel – APOFILAB 

1. Serviço de Defesa e 
Garantia de Direitos - 
Modalidade I: Programa de 
Promoção da Defesa de 
Direitos já estabelecidos 
através de Distintas Formas 
de Ação e Reivindicação na 
Esfera Política e no 
Contexto da Sociedade, 
inclusive por meios da 
Articulação com Órgãos 
Públicos e privados de 
Defesa de Direitos. 

2. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo – 
Modalidade II: para 
Crianças e Adolescentes de 
06 a 15 anos. 

 
FAVORÁVEL 
Está com toda a 
documentação atualizada, 
conforme Resolução 
CMAS nº 102/2017. 
 

 
Associação Cascavelense de 
Pessoas com Deficiência 
Visual – ACADEVI 

1. Serviço de Defesa e 
Garantia de Direitos - 
Modalidade I: Programa de 
Promoção da Defesa de 
Direitos já estabelecidos 
através de Distintas Formas 
de Ação e Reivindicação na 
Esfera Política e no 
Contexto da Sociedade, 
inclusive por meios da 
Articulação com Órgãos 
Públicos e privados de 
Defesa de Direitos. 

 
FAVORÁVEL 
Justificativa de ausência 
de Licença da Vigilância 
Sanitária atualizada e 
Alvará de Funcionamento 
atualizado.   

Associação das Pessoas 
com Deficiência Física de 
Cascavel – ADEFICA 

1. Serviço de Defesa e 
Garantia de Direitos - 
Modalidade I: Programa de 
Promoção da Defesa de 
Direitos já estabelecidos 
através de Distintas Formas 
de Ação e Reivindicação na 
Esfera Política e no 
Contexto da Sociedade, 
inclusive por meios da 
Articulação com Órgãos 
Públicos e privados de 
Defesa de Direitos. 

FAVORÁVEL 
Justificativa de ausência 
de Licença da Vigilância 
Sanitária atualizada e 
Alvará de Funcionamento 
atualizado.   

 
 
Cáritas Arquidiocesana de 
Cascavel Paraná 

1. Serviço de Assessoramento 
– Modalidade III: Programa 
de Estímulo ao 
Desenvolvimento Integral 
Sustentável das 
Comunidades, Cadeias 
Organizativas, Redes de 
Empreendimentos e à 
Geração de Renda. 

 
FAVORÁVEL 
Justificativa de ausência 
de Certificado do Corpo 
de Bombeiros atualizado, 
Licença Vigilância 
Sanitária atualizada e 
Alvará de Funcionamento 
atualizado.   

II) Entidades e organizações de assistência social que atuam em mais de um município 
com sede em outro município, com seus serviços, programas e projetos inscritos 
junto ao CMAS:  

Centro Jesuíta de 
Cidadania e Assistência 
Social 
 

1. Programa de Promoção da 
Integração ao Mundo do 
Trabalho – Modalidade I: 
Programa de Mobilização 
Social para Acesso ao Mundo 
do Trabalho. 

FAVORÁVEL 
Está com toda a 
documentação 
atualizada, conforme 
Resolução CMAS nº 
102/2017. 
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III) Entidades e/ou Organização sem fins econômicos que não tenham atuação 
preponderante na área da assistência social, com seus Serviços, Programas e 
Projetos inscritos junto ao CMAS:  

 
 
 
 
 
 
Fundação 
Assis Gurgacz 
– FAG 
 

1. Programa de Promoção da 
Integração ao Mundo do Trabalho 
– Modalidade II: Programa de 
Aprendizagem Profissional para 
Adolescentes, Jovens ou 
Pessoas com Deficiência. 

 
FAVORÁVEL 

Justificativa de ausência de Certificado 
do Corpo de Bombeiros atualizado 
Recomendar a FAG:  

1. Quanto Programa de Promoção 
da Integração ao Mundo do 
Trabalho – Modalidade II: 
Programa de Aprendizagem 
Profissional para Adolescentes, 
Jovens ou Pessoas com 
Deficiência: 

- Que a Unidade descreva na Análise 
Descritiva do Relatório Mensal que deve 
ser entregue ao CMAS até o dia 15 de 
cada mês, o número de inserção de 
adolescentes no Programa e a unidade 
que encaminhou este adolescente. 
 

2. Quanto ao SCFV Modalidade VI: 
para Idosos: 

 - Que a Unidade na execução das 
atividades deve seguir os eixos 
orientadores do SCFV, haja vista que na 
apresentação realizada para as 
Comissões constatou-se que não está 
compatível com o Plano de Ação 2018 
nem com as orientações técnicas do 
SUAS. 

2. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – 
Modalidade VI: Para Idosos 

Núcleo 
Assistencial 
Francisco de 
Assis – NAFA 

1. Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
- Modalidade V: para 
Adultos de 30 a 59 anos. 
 

FAVORÁVEL 
Justificativa de ausência de Certificado 
do Corpo de Bombeiros atualizado, 
Licença Vigilância Sanitária atualizada e 
Alvará de Funcionamento atualizado 
 

 
 
 
Associação 
Cascavelense 
de Amigos de 
Surdos – ACAS 

1. Programa de Defesa e 
Garantia de Direitos – 
Modalidade I: Programa de 
Promoção da Defesa de 
Direitos já Estabelecidos 
através de Distintas 
Formas de Ação e 
Reivindicação na Esfera 
Política e no Contexto da 
Sociedade, inclusive por 
meio da Articulação com 
Órgãos Públicos e privados 
de Defesa de Direitos. 

 
 
FAVORÁVEL  
Está com toda a documentação 
atualizada, conforme Resolução CMAS 
nº 102/2017. 
 

Art. 2º- ACATAR as justificativas apresentadas por algumas Unidades Não Governamentais 

de ausências dos documentos: Certificado do Corpo de Bombeiros atualizado, Licença 

Vigilância Sanitária atualizada e Alvará de Funcionamento atualizado que são itens exigidos 

pela Resolução CMAS nº 102/2017. 

 

Art. 3º- ACATAR o Plano de Ação 2018 do Serviço Assessoramento Político, Técnico, 

Administrativo e Financeiro ofertado pelo Provopar por meio da Cozinha Comunitária do 
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Interlagos e Cozinha Comunitária do Cascavel Velho, cujo período de execução 

compreende de janeiro a abril de 2018, sendo que a partir desta data o Provopar passará a 

compor também a Política de Segurança Alimentar e Nutricional de Cascavel. 

 

Art. 4º- DELIBERAR a obrigatoriamente de que as Unidades Socioassistenciais de 

Atendimento devem registrar 100% dos Atendimentos no Prontuário Eletrônico da Politica 

Municipal de Assistência Social Sistema IPM Social.  

 

Art. 5º- DELIBERAR que as Unidades que desenvolvem o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos garantam que todos os usuários sejam inseridos no Cadastro 

Único e no SISC e que o CMAS acompanhe e analise a cada 03 meses o Relatório Analítico 

de Grupos do SCFV. 

 

Art. 6º- DELIBERAR que as Unidades Não Governamentais mantenham atualizado seu 

quadro de RH junto ao setor de Gestão de Pessoas da SEASO para que seja garantido a 

atualização dos trabalhadores da Assistência Social no Sistema CADSuas. 

 

Art. 7º- OFICIAR a rede socioassistencial solicitando informações de quantas Referências 

foram encaminhadas à FAG para inserção de adolescentes no Programa de Aprendizagem 

Profissional para Adolescentes, Jovens ou Pessoas com Deficiência e quantas 

Contrarreferências foram recebidas da FAG contemplando os adolescentes encaminhados, 

no Programa de Aprendizagem. 

 

Art. 8º- RECOMENDAR a FAG para que descreva na Análise Descritiva do Relatório 

Mensal apresentado ao CMAS, o número de inserção de adolescentes no Programa e a 

unidade que encaminhou este adolescente, assim como, para que no que se refere ao 

SCFV para Idosos, execute as atividades seguindo os eixos orientadores do SCFV. 

 

Art. 9º- ACOMPANHAR por meio da Comissão da Proteção Social Básica do CMAS os 

Relatórios Mensais apresentados pela FAG, verificando se na análise descritiva está 

contemplando a informação referente ao atendimento de adolescentes em situação de 

vulnerabilidade conforme preconiza a Politica de Assistência Social. 

 

Art. 10 - ENVIAR a documentação ao Órgão Gestor para inserção dos dados no Cadastro 

Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS, conforme art. 19, inciso XI da Lei 

Federal nº 8.742/1993. 

 

Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação 
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Cascavel, 18 de maio de 2018. 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2017/2019 

 
 


