
 

RESOLUÇÃO nº 020, de 27 de abril de 2011. 
 

INSCREVER por TEMPO INDETERMINADO, o 
Programa Formação Política e Cidadã, desenvolvido pelo 
Centro Jesuita de Cidadania e Ação Social, como 
ENTIDADE DE ASSESSORAMENTO. 
 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Extraordinária realizada 
em 27 de abril de 2011, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 
4.537/07, e: 
 

CONSIDERANDO a Lei federal nº 12. 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 Resolução/CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 
 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 16, de 05 de maio de 2010, a qual define os 
parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem 
como dos serviços, programas, projetos e beneficios socioassistenciais nos conselhos de 
assistência social dos Municípios e do Distrito Federal; 
 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 035, de 13 de setembro de 2010, a qual aprova o 
Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Política de Assistencia Social de 
Cascavel, indicadores sociais e padrões de qualidade dos serviços socioassistenciais; 
 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 057, de 24 de novembro de 2010, a qual define os 
parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem 
como dos serviços, programas, projetos e beneficios socioassistenciais no Conselho 
Municipal de Assistência Social; 
 

CONSIDERANDO o parecer das Comissões de Avaliação de Documentos, Projetos, 
Serviços e Inscrições e de Orçamentos e Finanças, o qual é favorável à Inscrição do Programa 
Formação Política e Cidadã, desenvolvido pelo Centro Jesuíta de Cidadania e Ação Social de 
Cascavel/PR. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - INSCREVER por TEMPO INDETERMINADO o Programa Formação Política e 
Cidadã, desenvolvido pelo Centro Jesuita de Cidadania e Ação Social como ENTIDADE DE 
ASSESSORAMENTO. 
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Cascavel, 27 de abril de 2011. 
 
 

VANDERLEI AUGUSTO DA SILVA 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


