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RESOLUÇÃO nº 034, de 15 de maio de 2014. 
 

Recomendar a todas as Entidades devidamente inscritas no 
CMAS, que recebam a visita técnica à entidade, que será 
realizada por técnico da Secretaria Municipal de Assistencia 
Social - SEASO, a fim de conhecer e registrar a forma de 
execução dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 15 de maio 
de 2014 no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  
 
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, aprovada pela Resolução nº 145, 
de 15 de outubro de 2004, do CNAS, que dispõe sobre as diretrizes e princípios para a implantação do 
Sistema Único da Assistência Social - SUAS; 
CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 
Assistência Social – NOB-RH/SUAS, aprovada pela Resolução nº 269, de 13 de dezembro de 2006, do 
CNAS; 
CONSIDERANDO a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social - NOB/SUAS, 
aprovada pela Resolução nº 33, 12 de dezembro de 2012, do CNAS; 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação 
Nacional de Serviços Socioassistenciais;  
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 27, de 19 de setembro de 2011, que caracteriza as ações de 
assessoramento, 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; 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 34, de 28 novembro de 2011, que define a Habilitação e 
Reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da 
assistência social e estabelece seus requisitos; 
CONSIDERANDO o art. 3° da LOAS que conceitua entidades e organizações de assistência social como 
aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos 
beneficiários abrangidos pela Lei, bem como às que atuam na defesa e garantias de direitos; 
CONSIDERANDO o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 6º-B da LOAS que estabelece como requisito do 
vínculo SUAS, dentre outros, a integração ao sistema de cadastro da entidades socioassistenciais; 
CONSIDERANDO o art. 9º da LOAS que traz como requisito de funcionamento das entidades e 
organizações de assistência social a prévia inscrição no respectivo Conselho de Assistência Social do 
Município ou do Distrito Federal;  
CONSIDERANDO inciso XI do art. 19 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993- Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS, que estabelece como competência do Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome - MDS a coordenação e atualização do sistema de cadastro de entidades e organizações 
de assistência social em articulação com os Estados, Municípios e o Distrito Federal;  
CONSIDERANDO o inciso II do art. 19 da Lei nº 12.101, de 17 de novembro de 2009, que estabelece 
como requisito para a certificação de uma entidade de assistência social integrar o cadastro nacional de 
entidades e organizações de assistência social; 
CONSIDERANDO a Resolução da Comissão Intergestores Tripartite - CIT nº 19, de 05 de dezembro de 
2013, que estabelece critérios e procedimentos para incentivar a qualificação dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades privadas por meio do Programa 
Nacional de Aprimoramento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014, queDefine os parâmetros nacionais para a 



Página 2 de 2 
 

inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social. 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 4 de 11 de fevereiro de 2014, que Institui o Programa 
Nacional de Aprimoramento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS – Aprimora Rede e aprova os 
critérios e procedimentos para incentivar a qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais ofertados pelas entidades privadas no âmbito do SUAS. 
CONSIDERANDO a Resolução N.º 035/2010, que o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação 
aprovada pelo CMAS; 
CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 056, de 19 de setembro de 2013 a qual altera dispositivos da 
Resolução/CMAS nº 035/2010; 
CONSIDERANDO a Resolução 095 de 06 de dezembro de 2012 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 que a primeira inserção de informações no Sistema de Cadastro Nacional de 
Entidades de Assistência Social será precedida de visita técnica à entidade, realizada pelo órgão gestor 
local, a fim de conhecer e registrar a forma de execução dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° -Recomendar a todas as Entidades devidamente inscritas no CMAS, que recebam a visita técnica 
à entidade, que será realizada por técnico da Secretaria Municipal de Assistencia Social - SEASO, a fim 
de conhecer e registrar a forma de execução dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais. 
 
Paragrafo Único - O registro das informações que se refere o caput será efetuado no Sistema de Cadastro 
Nacional de Entidades de Assistência Social, cadastro eletrônico de abrangência nacional. 
 
Art. 2° -Que a SEASO encaminhe com antecedência à visita técnica, o Formulário que será preenchido 
pelas Entidades, para que estas Entidades possam ter tempo hábil para providenciar as informações 
necessárias. 
 
Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Cascavel, 15 de maio de 2014. 
 
 
 

MARIA TEREZA CHAVES 
Presidente do Conselho Municipal de Assistencia Social 

 




