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RESOLUÇÃO nº 096, de 23 de novembro de 2015. 
 

Aprova o CENSO SUAS CMAS/2015 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 12 de 

novembro de 2015 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 a qual dispõe sobre a 

instituição e funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social.  

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

CONSIDERANDO a Resolução/CNAS nº 145 de 15/10/2004 que aprova a Política Nacional de 

Assistência Social.  

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma 

Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social - NOB/SUAS;  

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 212, de 19 de outubro de 2006, que propõe critérios 

orientadores para a regulamentação da provisão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de 

assistência social. 

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 a Resolução nº 074/2014 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 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. 

CONSIDERANDO a Resolução nº 001 de 23 de fevereiro de 2015 que altera a Resolução 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. 

CONSIDERANDO a Resolução nº 079, de 14 de setembro de 2015 que aprova a revisão do Sistema 

Municipal de Monitoramento e Avaliação da SEASO, alterando dispositivos da Resolução/CMAS nº 

097/2014, que aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da SEASO. 

CONSIDERANDO o Sistema de Informação disponibilizado pelo Ministério de Desenvolvimento e 

Combate à Fome- MDS o qual integra o Monitoramento e Avaliação do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS, para preenchimento dos Conselhos Municipais. 

CONSIDERANDO que o MDS recebe as informações do Censo/SUAS/Conselhos/2015 exclusivamente 

pelo sistema eletrônico. 

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de preenchimento do Formulário eletrônico que se refere ao 

questionário do Conselho até a data de 27 de novembro de 2015. 
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CONSIDERANDO que a Secretária Executiva do CMAS, assistente social Justa Alves dos Anjos 

Chesca é o agente público responsável pelas informações prestadas ao MDS e tem Fé Pública. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - APROVAR o formulário do Censo SUAS 2015, cujo questionário refere-se ao Conselho 

Municipal de Assistência Social de Cascavel/PR, conforme cópia anexa. 
 

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

Cascavel, 23 de novembro de 2015. 

 

MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 

 


