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RESOLUÇÃO nº 004, de 14 de fevereiro de 2017. 
 

INSCREVER junto ao CMAS por 6 meses o 

Programa de Promoção de Integração ao Mundo 

do Trabalho ofertado pelo Instituto de Apoio e 

Desenvolvimento Ambiental e Saúde – IADAS. 
  

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

deliberação do Plenário em Reunião Ordinária realizada em 09 de fevereiro de 2017, e 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 funcionamento das entidades e organizações de assistência social 

depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, ou no 

Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso;” bem como, o artigo 24º 

“Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com 

objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os 

benefícios e os serviços assistenciais, § 1º Os programas de que trata este artigo serão 

definidos pelos respectivos Conselhos de Assistência Social, obedecidos os objetivos e 

princípios que regem esta lei, com prioridade para a inserção profissional e social. 
 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007. 
 

CONSIDERANDO a Lei n.º 12.435/2011que altera a Lei n
o 

8.742, de 7 de dezembro 

de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social. 
 

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 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 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; 
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CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 
 

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 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 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 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 a Resolução/CMAS nº 098/2016 que “APROVA a Versão atualizada do 

Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação 2016 apresentado pela SEASO. 
 

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 02/2017/DRSP/SNAS/MDS “Orientação aos 

Conselhos Municipais da assistência Social, às entidades e organizações de assistência social 

em relação às ações de promoção à integração ao mercado de trabalho”. 
 

CONSIDERANDO o parecer das Comissões de Avaliação de Documentos,  Projetos,  

Serviços e Inscrições e da Área de Proteção Social Básica , que é favorável a 

Inscrição do Programa de Promoção de Integração ao Mundo do Trabalho ofertado pelo 

Instituto de Apoio e Desenvolvimento Ambiental e Saúde – IADAS pelo prazo de seis meses, 

sendo que neste período as referidas Comissões farão o acompanhamento mensal (conforme 

modelo de Relatório Mensal do CMAS) e se necessário visita in loco, e que conforme 

Resolução nº 074/2014 o IADAS providencie Certidão de Licença Sanitária, Licença do 

Corpo de Bombeiro e Alvará de Funcionamento, e que seja providenciado de forma imediata, 

uma rampa de acesso ao prédio, bem como, acessibilidade nos banheiros. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- INSCREVER junto ao CMAS Programa de Promoção de Integração ao Mundo do 

Trabalho ofertado pelo Instituto de Apoio e Desenvolvimento Ambiental e Saúde – IADAS 

pelo tempo de seis meses a partir de 09/02/2017. 
 

Art. 2º- Que as Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos,  Serviços e 

Inscrições e da Área de Proteção Social Básica  do CMAS, realizem 

acompanhamento mensal, por meio de Relatório Mensal e se necessário 

realizem visita in loco.  
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Art. 3º- Que o Instituto de Apoio e Desenvolvimento Ambiental e Saúde – IADAS 

providencie Certidão Licença Sanitária, Licença do Corpo de Bombeiro e Alvará de 

Funcionamento. 
 

Art. 4º- Que o Instituto de Apoio e Desenvolvimento Ambiental e Saúde – IADAS 

providencie rampa de acesso ao prédio, bem como, acessibilidade nos banheiros. 
 

Art. 5º- Encaminhar através de oficio a documentação do Instituto de Apoio e 

Desenvolvimento Ambiental e Saúde – IADAS para que a SEASO, realize o cadastro no 

CNEAS. 
 

Art. 6º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cascavel, 14 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

Gestão 2015/2017 

 


