
 

 
 
 
 

Resolução nº 028 de 14 de abril de 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social 
09 de abril de 2015, 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 Federal n.º 8.742/93, LOAS 
CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 
Social; 
CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 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 15/10/2004, publicado no D.O.U. 
em 28/10/2004; 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual define 
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 074/2014 do CMAS que define
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 
Serviços de Assistência Social.
CONSIDERANDO o Oficio 
encaminha ao CMAS, o Plano de Ação do 
CONSIDERANDO que o Art. 18 da Resolução/CMAS nº 074/2014 dispõe qu
governamentais antes de ofertar os serviços, programas e benefícios deverão apresentar para 
aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social: Obedecer ao Fluxograma, conforme 
anexo X; Plano de ação anual, através do IRSAS; Certidão de L
Licença do Corpo de Bombeiro, atualizada; Alvará de Funcionamento, atualizado; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º-APROVAR o Plano de Ação Anual 2015 do 
SEASO. 
 

I - Quanto aos incisos I, III, IV e V, do art. 18 da Resolução/CMAS 
aguarda a apresentaçãopor parte da SEASO 
Centro da Juventude. 
 

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

Resolução nº 028 de 14 de abril de 2015. 
 

Aprova o Plano de Ação Anual 2015 do Centro da 
Juventude apresentado pela SEASO
 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária
, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e: 

a Constituição Federal de 1988; 
a Lei Federal n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social;
a Lei Federal n.º 12.435/2012, SUAS – Sistema Único de Assistência 

a Lei Municipal n.º 4.537/2007 de 18 de abril de 2007;
a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional 

CNAS, conforme Resolução nº 145 de 15/10/2004, publicado no D.O.U. 

a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual define 
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; 

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 

amentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de 
Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, Projetos e 

 
Resolução n.º 109/2009 do CNAS que aprova a Tipificação Nacional de 

Serviços de Assistência Social. 
o Oficio nº 206 de 24 de março de 2015 recebido da SEASO, que 
o Plano de Ação do Centro da Juventude. 

Art. 18 da Resolução/CMAS nº 074/2014 dispõe qu
governamentais antes de ofertar os serviços, programas e benefícios deverão apresentar para 

Conselho Municipal de Assistência Social: Obedecer ao Fluxograma, conforme 
Plano de ação anual, através do IRSAS; Certidão de Licença Sanitária, atualizada; 

Licença do Corpo de Bombeiro, atualizada; Alvará de Funcionamento, atualizado; 

o Plano de Ação Anual 2015 do Centro da Juventude

incisos I, III, IV e V, do art. 18 da Resolução/CMAS 
por parte da SEASO desta documentação, para adequação da Unidade 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Cascavel, 14
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Aprova o Plano de Ação Anual 2015 do Centro da 
apresentado pela SEASO. 

Reunião Ordinária realizada em 
, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  

Lei Orgânica da Assistência Social; 
Sistema Único de Assistência 

a Lei Municipal n.º 4.537/2007 de 18 de abril de 2007; 
a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional 

CNAS, conforme Resolução nº 145 de 15/10/2004, publicado no D.O.U. 

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 

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 

amentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos e Relatórios de 
Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, Programas, Projetos e 

Tipificação Nacional de 

nº 206 de 24 de março de 2015 recebido da SEASO, que 

Art. 18 da Resolução/CMAS nº 074/2014 dispõe que “As unidades 
governamentais antes de ofertar os serviços, programas e benefícios deverão apresentar para 

Conselho Municipal de Assistência Social: Obedecer ao Fluxograma, conforme 
icença Sanitária, atualizada; 

Licença do Corpo de Bombeiro, atualizada; Alvará de Funcionamento, atualizado;  

Centro da Juventude apresentado pela 

incisos I, III, IV e V, do art. 18 da Resolução/CMAS nº 074/2014,o CMAS 
adequação da Unidade 

Cascavel, 14 de abril de 2015. 

 




