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RESOLUÇÃO nº 074 de 10 de setembro de 2015. 
 

VALIDA a Inscrição 2015 das entidades: 

FAG, APAE, CÁRITAS e CENTRO JESUÍTA 

junto ao Conselho Municipal de Assistência 

Social - CMAS. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 

Ordinária realizada em 31 de agosto de 2015, 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. 

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 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 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 que as entidades: APAE, FAG, CÁRITAS e CENTRO JESUÍTA DE 

CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL apresentaram a documentação obrigatória 

exigida pela Resolução/CMAS nº 074/2014, com previsão de execução dos serviços de 

janeiro a dezembro de 2015. 

CONSIDERANDO que nas reuniões das Comissões, os técnicos responsáveis pela 

elaboração dos Instrumentais: Plano de Ação Anual 2015 e Relatório de Atividades Anual 

2014 estiveram presentes, e puderam contribuir e sanar as dúvidas em tempo real. 

CONSIDERANDO que as Comissões analisaram os Instrumentais Plano de Ação Anual 

2015 e Relatório de Atividades Anual 2014 direto no IRSAS, sendo que ambos após 
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minuciosa avaliação e feita às considerações necessárias não foram Validados, para que as 

entidades realizassem as adequações devidas e em seguida, Validados pelas Comissões. 

CONSIDERANDO a reunião ordinária do CMAS realizada em 31 de agosto de 2015 na 

sala de reuniões do 3º piso da Prefeitura, que aprovou a Validação de Inscrição das 

entidades em tela. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - VALIDAR a INSCRIÇÃO 2015 junto ao Conselho Municipal de Assistência 

Social das entidades e organizações de Assistência Social e dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais e de assessoramento, defesa e garantia de direitos 

conforme detalhado nas tabelas abaixo: 
 

1) Entidade de Defesa e Garantia de Direitos 

 

 

2) Entidade de Assessoramento 
 

 

3) Entidades com sede em outro Município, com seus Serviços, Programas, Projetos 

e Benefícios inscritos junto ao CMAS:  

 

 

4) Entidades com atuação preponderante em outra política, com seus Serviços, 

Programas, Projetos e Benefícios inscritos junto ao CMAS: 

Unidade/Entidade com 

Preponderância em outra 

Politica 

Serviço/Programa/Projeto/ 

Benefício socioassistencial 

 

Parecer 

Associação dos Pais e Amigos 

dos Excepcionais – APAE 

Serviço de Defesa e Garantia de 

Direitos já estabelecidos. 

 

Favorável 

Unidade/Entidade com 

Preponderância em outra 

Politica 

Serviço/Programa/Projeto/ 

Benefício socioassistencial 

 

Parecer 

Cáritas Arquidiocesana de 

Cascavel 

Programa de Estímulo ao 

Desenvolvimento Integral Sustentável 

 

Favorável 

Unidade/Entidade com 

Preponderância em outra 

Politica 

Serviço/Programa/Projeto/ 

Benefício socioassistencial 

 

Parecer 

Centro Jesuíta de Cidadania e 

Assistência Social 

Programa de Promoção da Integração 

ao Mundo do Trabalho 

 

Favorável 
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Art. 2º- Que a Comissão da Área de Proteção Social Básica e de Assessoramento, Defesa e 

Garantia de Direitos do CMAS retome as análises dos Relatórios Mensais – entregues 

pelas Unidades até o dia 15 de cada mês – a partir de setembro do corrente ano. 

 

Art. 3º- Que seja realizado Protocolo de atendimento do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos de acordo com o reordenamento do Serviço em conformidade 

com as normativas do SUAS. 
 

Art. 4° - Que a partir de 2016 toda a rede socioassistencial, quantifique as METAS e 

OBJETIVOS, tanto no Relatório de Atividades 2015, quanto no Plano de Ação 2016. 
 

Art. 5° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 10 de setembro de 2015. 

 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 

Unidade/Entidade com 

Preponderância em outra 

Politica 

Serviço/Programa/Projeto/ 

Benefício socioassistencial 

 

Parecer 

Fundação Assis Gurgacz - 

FAG 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para Idosos 

Programa de Informação e Educação 

para o trabalho para adolescentes e 

jovens aprendizes 

 

Favorável 


