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RESOLUÇÃO nº 068 de 09 de setembro de 2016. 
 

CANCELA a Inscrição junto ao CMAS do 
SCFV para Crianças de até 6 anos 
executado pela ACAPAC. 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 
Ordinária realizada em 08 de setembro de 2016, 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 qual dispõe que o funcionamento prévio das entidades 
e organizações de Assistência Social depende de prévia inscrição no CMAS. 
CONSIDERANDO a Lei federal nº 12.435 que altera a Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS. 
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 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/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 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 097 de 18 de dezembro de 2014 que 
Aprova o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de 
Assistência Social de Cascavel/PR e suas atualizações. 
CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 016 de 17 de março de 2016 que 
“SUSPENDE por seis meses a Inscrição junto ao CMAS do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças Até 6 anos de idade 
executado pela entidade ACAPAC, a partir de 01 de janeiro a 30 de junho de 
2016. 
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CONSIDERANDO o Oficio da SEASO nº 940 de 05 de setembro de 2016, que 
encaminha anexo o Parecer Jurídico do Setor Jurídico da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEASO referente à ACAPAC. 
CONSIDERANDO que a Entidade ACAPAC não apresentou Plano de Ação 2016 
e demais documentos para validação da Inscrição 2016 junto ao CMAS do SCFV 
para Crianças de até 6 anos, referenciado no CRAS XIV de Novembro, 
descumprindo o prazo estabelecido pela Resolução do CNAS nº 014/2014 e pela 
Resolução do CMAS nº 074/2014 que define parâmetros para inscrição, bem 
como, o prazo para entrega da documentação para validação da inscrição junto 
ao Conselho.  
CONSIDERANDO o Parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, 
Projetos, Serviços e Inscrições e da Área de Proteção Social Básica do CMAS, 
que é favorável ao cancelamento da Inscrição sob o número 03.01.1996.014 junto 
ao CMAS a partir de 01 de julho de 2016, do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - Modalidade I: para Crianças de até 6 anos 
executado pela ACAPAC; conceder ampla defesa e contraditório com prazo de 30 
dias para que a Entidade apresente recurso junto ao Conselho; que a condição de 
titular na composição do CMAS gestão 2015/2017 ocupada pela ACAPAC seja 
substituída pelo suplente enquanto tramitar o processo recursal, devendo a 
Entidade PROVOPAR que compõe o CMAS na condição de Suplente da 
ACAPAC, ocupar a vaga de titular; o mesmo devendo ocorrer com o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de até 6 anos, que 
compõe o CMAS no Segmento Usuários e Organizações de Usuários, na 
condição de titular, deverá ser substituído pelo suplente: Serviço de 
Assessoramento Politico, Técnico, Administrativos e Financeiro – Cozinha 
Comunitária do PROVOPAR enquanto tramitar o prazo para ampla defesa e 
contraditório; que o CMAS encaminhe à SEASO no prazo de cinco dias úteis 
copia da Resolução que Cancela a Inscrição da ACAPAC junto ao CMAS.  
CONSIDERANDO a Reunião Ordinária do CMAS, ocorrida em 08/09/2016, onde 
foi deliberado pelo Plenário deste Conselho pelo Cancelamento da Inscrição sob 
o número 03.01.1996.014 junto ao CMAS do SCFV para Crianças de até 6 anos 
executado pela ACAPAC.  
 
RESOLVE 
 
Art. 1º- CANCELAR a partir de 01 de julho de 2016 a Inscrição sob o nº 
03.01.1996.014 junto ao CMAS do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos para Crianças de até 6 anos executado pela entidade Associação 
Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC. 
 
Art. 2º- OUTORGAR prazo de 30 dias para ampla defesa e contraditório da 
Entidade ACAPAC junto ao CMAS. 
 
Art. 3º- NOTIFICAR através de oficio a Entidade ACAPAC a cerca do 
cancelamento da Inscrição sob nº 03.01.1996.014 e do prazo de 30 dias para 
ampla defesa e contraditório junto ao CMAS, bem como, da sua substituição na 
composição do CMAS nos Segmentos de Entidades e Organizações de 
Assistencia Social e Usuários e Organizações de Usuários. 
 
Paragrafo único - Caso a ACAPAC não apresente recurso no prazo de 30 dias 
será considerado a decisão do CMAS que é pelo cancelamento da Inscrição a 
que se refere o caput do art. 1 desta Resolução. 
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Art. 3º- ENCAMINHAR à SEASO no prazo de cinco dias úteis, cópia desta 
Resolução para que a Secretaria tome as providências cabíveis junto ao Cadastro 
Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS a que se refere a alínea "i", 
do inciso I, do art. 11 da Resolução CNAS nº 014/2014 e demais providências. 
 
Art. 4º- OFICIAR o Programa do Voluntariado Paranaense – PROVOPAR de 
Cascavel que compõe o CMAS gestão 2015/2017 no Segmento Entidades e 
Organizações de Assistência Social na condição de suplente, para que passe a 
ocupar a titularidade em substituição à Entidade ACAPAC, bem como, que o 
Serviço de Assessoramento Politico, Técnico, Administrativo e Financeiro – 
Cozinha Comunitária do PROVOPAR passe a ocupar a titularidade em 
substituição ao SCFV para Crianças de até 6 anos da ACAPAC, sendo que 
ambos ocuparão a titularidade durante o processo recursal cujo prazo é de 30 
dias. 
 
Art. 5º- Para os devidos efeitos legais, esta Resolução entra em vigor a partir de 
01 de julho de 2016.  
 

Cascavel, 09 de setembro de 2016. 
 
 
 
 

Maria Tereza Chaves 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


