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Resolução nº 011 de 17 de março de 2015. 
 

INDEFERE a solicitação da 
Entidade ACADEVI. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada 
em 12 de março 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 – Lei Orgânica da Assistência 
Social. 
CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 12.435/2012, SUAS – Sistema Único de Assistência 
Social. 
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 15/10/2004, 
publicado no D.O.U. em 28/10/2004. 
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pelo 

CNAS através da Resolução n.º 109/2009. 

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 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. 
CONSIDERANDOo Ofício nº 005/2015 de 19 de fevereiro recebido da entidade 
Associação Cascavelense de Pessoas com Deficiência Visual – ACADEVI, que “solicita 
reunião com a Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS, com intuito de dialogar 
sobre o atual Plano de Aplicação e sobre os valores que são colocados no investimento”.  
CONSIDERANDOa reunião da Comissão de Orçamento e Finanças do CMAS e a 
Diretoria da ACADEVI, realizada na data de 09/03/2015, ocasião em que a entidade fez 
duas propostas para que a Comissão em tela analisasse. A primeira é referente a utilização 
das sobras de saldos do convênio vigente e a segunda é de reordenar os valores conforme a 
necessidade da Entidade. 
CONSIDERANDOque para o aditivo de prazo até junho de 2015, a Entidade realizou a 
reformulação do Plano de Aplicação a partir de fevereiro de 2015, desta forma o 
planejamento foi feito em momento oportuno, ou seja, a Entidade teve a possibilidade de 
readequar o referido Plano, conforme a necessidade. 
CONSIDERANDOque após reunião com a Entidade, a Comissão de Orçamento e 
Finanças emitiuParecer pelo indeferimento da solicitação da Entidade ACADEVI, de 
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alterar seu Plano de Aplicação. Bem como, a Comissão ressalta que a ACADEVI terá que 
cumprir o previsto no convênio até junho de 2015. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º- INDEFERIR a solicitação da entidade ACADEVI de alterar o Plano de 
Aplicação. 
 
Art. 2º-Que a entidade ACADEVI, cumpra o previsto no convênio vigente até junho de 
2015. 
 
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Cascavel, 17 de março de 2015. 
 
 

Maria Tereza Chaves 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 

 

 

 

 




