
 

 
RESOLUÇÃO nº 069, de 30 de novembro de 2011. 

 
INSCREVER por TEMPO INDETERMINADO junto ao 
CMAS, a Entidade APOFILAB na qualidade de Entidade de 
Defesa e Garantia de Direitos. 
 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Extraordinária realizada em 
30 de novembro de 2011, 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; 

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 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 16, de 05 de maio de 2010, a qual define os parâmetros 
nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, 
programas, projetos e beneficios socioassistenciais nos conselhos de assistência social dos 
Municípios e do Distrito Federal; 
 
CONSIDERANDO a Resolução 27/2011 do CNAS a qual caracteriza as ações de assessoramento 
e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social; 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 035, de 13 de setembro de 2010, a qual aprova o 
Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de Assistência Social de Cascavel, 
indicadores sociais e padrões de qualidade dos serviços socioassistenciais; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 057, de 24 de novembro de 2010, a qual define os 
parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como 
dos serviços, programas, projetos e beneficios socioassistenciais no Conselho Municipal de 
Assistência Social; 
 
CONSIDERANDO o parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e  

CONSIDERANDO a documentação apresentada pela entidade a qual está em conformidade com a 
Resolução 057/2010 do CMAS; 



CONSIDERANDO o parecer técnico apresentado pela Divisão do Sistema Municipal de 
Assistência Social o qual manifesta-se favorável à aprovação da Inscrição da entidade junto ao 
CMAS e recomenda a realização de visita in loco, 

CONSIDERANDO o parecer da Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e 
Inscrições, o qual é favorável à renovação da Inscrição da entidade junto ao CMAS, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º - INSCREVER junto ao CMAS a entidade APOFILAB  – Associação dos Portadores de 
Fissura Lábio Palatina de Cascavel, na qualidade de ENTIDADE DE DEFESA E GARANTIA DE 
DIREITOS. 
 

Parágrafo único: A inscrição da entidade APOFILAB é por tempo indeterminado 
devendo para isso cumprir os requisitos constantes na Resolução 057/2010 do CMAS. 
 

Art. 2º - A Comissão de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços e Inscrições deverá realizar 

no mês de fevereiro de 2012 visita à entidade para fins de acompanhamento sistemático. 

Art. 3º- Quando da reformulação da Lei Municipal que o institui o CMAS bem como do seu 

Regimento Interno, deverá ser instituída uma Comissão Permanente da área de Assessoramento, 

Defesa e Garantia de Direitos a qual seja responsável pelo acompanhamento das entidades desta 

forma qualificadas. 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

 
 

Cascavel, 30 de novembro de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 

VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


