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RESOLUÇÃO nº 019, de 11 de abril de 2013. 
 
CANCELA a inscrição do Programa “Fortalecendo a 
Família” do Instituto Alfredo Kaefer. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 11 
de abril 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 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 de outubro de 2004; 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 
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 CNAS nº 16 de 05 de maio de 2010, em seu artigo 8°, o qual 
define os procedimentos para interrupção dos serviços prestados pelas entidades; 
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 o documento do Instituto Alfredo Kaefer de 27 de novembro de 2012, 
protocolado neste Conselho informando o encerramento das atividades em 30 de novembro de 
2012; 
CONSIDERANDO a Resolução CMAS n° 098/2012, a qual suspende a inscrição do Programa 
“Fortalecendo a Família” do Instituto Alfredo Kaefer; 
CONSIDERANDO que o Instituto Alfredo Kaefer foi informado por este Conselho através do 
ofício n° 200/2012 da possibilidade de suspensão do serviço, sendo a posterior retomada do 
mesmo possível, através de comunicação oficial até a data 04.02.2013, já que é dever do 
Conselho Municipal de Assistência Social acompanhar e apoiar a processo de retomada das 
atividades; 
 
RESOLVE: 
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Art. 1º - Cancelar a inscrição do Programa “Fortalecendo a Família”, desenvolvido pelo Instituto 
Alfredo Kaefer.   
 
Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cascavel, 11 de abril de 2013. 
 
 

 
Inês Aparecida de Paula 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


