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RESOLUÇÃO nº 013, de 14 de março de 2013. 
 

APROVA indicação de entidades inscritas no 
CMAS para compor o Comitê Gestor Municipal do 
Programa Leite das Crianças. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada 
em 14 de março de 2013 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 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 1996, 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 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 nº 8.742, de 
07 dezembro de 1993, e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007; 
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 benefícios socioassistenciais nos 
conselhos de assistência social dos Municípios e do Distrito Federal; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 095/2012 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 Lei nº 16475/2010 que institui o Programa Leite das Crianças; 
CONSIDERANDO deliberação nº003/2012 o mandato dos representantes da Sociedade 
Civil é de dois anos, devendo ser eleito no âmbito do Conselho ao qual estiver vinculado, 
podendo este ser reconduzido por aclamação, a outro mandato de igual prazo. Cada 
membro titular terá um suplente o qual exercerá sua função na ausência do titular; 
CONSIDERANDO a resolução nº 069/2009 Art. 2o - A participação no Comitê Gestor é 
facultada apenas às organizações da sociedade civil, legalmente constituídas, sendo 
vedada a participação de pessoa física; 
CONSIDERANDO o ofício nº 187/2013, protocolado pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, SEASO, solicitando a indicação de entidades inscritas no CMAS para 
compor o Comitê Gestor Municipal do Programa Leite das Crianças, CGM - PLC; 
 
 RESOLVE: 
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Art. 1º - Aprova indicação das seguintes entidades inscritas no CMAS para compor o 
Comitê Gestor Municipal do Programa Leite das Crianças, CGM – PLC, sendo que as 
mesmas indicarão através de ofício nomes dos respectivos titulares e suplentes: 

1. Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança - ACAPAC; 
2. Cáritas Arquidiocesana de Cascavel – CAC. 

 
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 14 de março de 2013. 
 
 

 
Inês Aparecida de Paula 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


