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RESOLUÇÃO nº 069 de 14 de setembro de 2016. 

 

INSCREVE junto ao CMAS o SCFV 

para Crianças e Adolescentes de 6 a 

15 anos ofertado pela APOFILAB. 

 

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 nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 

organização da Assistência Social e dá outras providências, e em especial o artigo 1º, que 

dispõe sobre o caráter não contributivo e a gratuidade da Assistência Social, o artigo 3º, 

que dispõe sobre o conceito de entidades de assistência social e artigo 9º, que trata do 

funcionamento das entidades ou organizações de assistência social.  

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 4.537/2007 de 18 de abril de 2007, que “Dispõe 

sobre a organização da Assistência Social Municipal, revoga a Lei Municipal nº 2520 de 

1995 e dá outras providências”. 

CONSIDERANDO a Lei federal nº12. 101, de 27 de novembro de 2009 que dispõe sobre 

a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de 

isenção de contribuições para a seguridade social; altera a Lei  nº   8.742, de 7 de dezembro 

de 1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de 

dezembro de 1 996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e 

da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

CONSIDERANDO a Lei n.º 12.435 de 06 de julho de 2011 que “Altera a Lei n
o
 8.742, de 

7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social”. 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.868 de 15 de outubro de 2013 que “altera 

n
o
 12.101, de 27 de novembro de 2009”. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 5.085, de 19 de maio de 2004, que define as ações 

continuadas de assistência social. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as 

entidades e organizações de assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 07 

dezembro de 1993, e dá outras providências. 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a 

Política Nacional de Assistência Social.  

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 109/2009 que aprova a Tipificação Nacional 

dos Serviços Socioassistenciais, e suas atualizações. 

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 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. 
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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. 

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 que a Entidade APOFILAB protocolou na Secretaria Executiva do 

CMAS, conforme a Resolução CMAS nº 074/2014, Art. 10, o Plano de Ação e demais 

documentos requerendo a inscrição do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos, com o recorte de atendimento à 

adolescentes de 12 a 15 anos, executando em 2016 apenas um grupo de até 30 

adolescentes.  

CONSIDERANDO que o instrumental Plano de Ação Anual compõe uma ferramenta do 

Sistema Informatizado para Gestão da Politica de Assistência Social – IRSAS e o mesmo 

está programado para ser editado e aprovado em ciclos anuais, sendo que o ciclo do ano de 

2016 já foi finalizado junto ao CMAS, a APOFILAB deverá em conjunto com a 

SEASO/Setor de Gestão da Informação verificar como proceder e quando será possível 

inserir o novo serviço aprovado junto ao CMAS no Plano de Ação do IRSAS. 

CONSIDERANDO que o SCFV para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos ofertado 

pela APOFILAB que está localizada no território do CRAS Cancelli, será referenciado 

neste CRAS, contudo, atenderá também todo o território do município de Cascavel e fará 

articulação com o PAIF de todos os CRAS, de modo a promover o atendimento das 

famílias dos usuários destes serviços. 

CONSIDERANDO que as Comissões solicitaram que tão logo a assistente social Maria 

Tereza Chaves realize as atualizações do Plano de Ação realizadas in loco, durante a visita 

das Comissões em tela, este Plano seja encaminhado por e-mail ao CMAS, para que a 

secretária executiva Justa envie por e-mail ao CMDCA solicitando que esta ultima versão 

do Plano de Ação 2016 do SCFV para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos, seja 

analisada pelas Comissões do CMDCA em substituição à versão encaminhada pela 

APOFILAB para Registro e Inscrição do Serviço junto ao CMDCA. 

CONSIDERANDO que as Comissões, durante visita in loco na APOFILAB, puderam 

conhecer o contêiner adaptado para a execução do grupo de até 30 adolescentes, bem 

como, conheceram os espaços físicos da Entidade. 

CONSIDERANDO que a reunião das Comissões ocorreu in loco nas dependências da 

APOFILAB na data de 30/08/2016 e que após a análise dos documentos e análise e 

correções do Plano de Ação 2016 juntamente com a equipe técnica da entidade e visita aos 

espaços físico da Entidade, as Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, Serviços 

e Inscrições e da Área de Proteção Social Básica, elaboraram o PARECER sobre as 

condições de funcionamento da entidade e o cumprimento dos requisitos estabelecidos na 

Resolução CNAS nº 14/2014, bem como, na Resolução CMAS nº 074/2014, tendo como 

indicativo ao Plenário do CMAS o Parecer favorável pelo DEFERIMENTO do 

requerimento de inscrição junto ao CMAS do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos, ofertado pela Entidade APOFILAB, 

sendo que para 2016 será executado apenas um grupo de até 30 adolescentes de 12 a 15 

anos.  
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CONSIDERANDO a Reunião Ordinária do CMAS, ocorrida em 08/09/2016, onde foi 

deliberado pelo Plenário deste Conselho, Inscrever junto ao CMAS o SCFV para Crianças 

e Adolescentes de 6 a 15anos ofertado pela APOFILAB.  

 

RESOLVE 

 

Art. 1º- INSCREVER junto ao CMAS a partir de setembro de 2016, o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de até 6 anos ofertado pela 

entidade Associação Cascavelense de Amigos da Pastoral da Criança – ACAPAC. 

 

§ primeiro - A Inscrição a que se refere o caput é referente somente ao Serviço, haja vista, 

que a área de atuação preponderante da Entidade APOFILAB não é de Assistência Social. 

 

§ segundo – O Serviço a que se refere o caput terá como público alvo, adolescentes de 12 

a 15 anos, sendo que em 2016 a APOFILAB executará apenas um grupo com capacidade 

de até 30 adolescentes.  

 

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

 

Cascavel, 14 de setembro de 2016. 

 

 

 

Maria Tereza Chaves 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 


