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RESOLUÇÃO nº 027, 10 de maio de 2012. 
 

Valida a inscrição das entidades e organizações de 
Assistência Social, bem como dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais de Proteção 
Social Básica. 

 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 10 
de maio de 2012 e 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 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 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 benefícios socioassistenciais nos conselhos de 
assistência social dos Municípios e do Distrito Federal; 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 13, de 26 de abril de 2011 a qual altera a Resolução 
nº 16, de 05 de maio de 2010, que define os parâmetros nacionais para a 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 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 o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação aprovado pelo CMAS 
através da Resolução nº 035/2010. 

CONSIDERANDO a Resolução 001 de 09 de fevereiro de 2012 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. 
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RESOLVE: 
 
 
 
Art. 1º- Validar a inscrição das entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de Proteção Social Básica, com 
algumas ressalvas, conforme detalhado em quadro abaixo: 

1) Entidades com atuação preponderante na Política de Assistência Social, inscrita na 

qualidade de Entidade de Assistência Social: 

2) Entidades com sede em outro município, com seus Serviços, Programas, Projetos e 

benefícios inscritos junto ao CMAS:  

Unidade/Entidad
e 

Serviço/Programa/Projeto/ 
Benefício socioassistencial 

Parecer Ressalvas 

Centro Social 
Beneficente 
Paróquia São 
Cristóvão- CEMIC 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 
crianças e adolescentes de 06 à 
15 anos  
Programa de Capacitação, 
Inclusão Produtiva e 
Enfrentamento à Pobreza 

Favorável 
com 
ressalvas  

Item VI da Resolução 
001/2012: Apresentar 
Declaração de Alvará ou 
laudo atualizado. 
Item I, Plano de Ação: 
Integrar o quadro 
“Tipologia” no item 9.1 
p. 19 conforme Roteiro 
Padrão 
- Conceder o prazo de 
30 dias para 
apresentação dos itens 
acima expostos. 

Programa do 
Voluntariado 
Paranaense- 
PROVOPAR 

Programa de Capacitação, 
Inclusão Produtiva e 
Enfrentamento à Pobreza 

Favorável 
com 
ressalvas 

Item VII da Resolução 
001/2012: Colher 
assinatura do 
representante legal; 
- Conceder o prazo de 
30 dias para 
apresentação dos itens 
acima expostos. 

Unidade/Entidad
e 

Serviço/Programa/Projeto/ 
Benefício socioassistencial 

Parecer Ressalvas 

Legião da Boa 
Vontade- LBV 

Programa de Capacitação, 
Inclusão Produtiva e 
Enfrentamento à Pobreza; 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
crianças até seis anos; 
Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos para 
jovens e adultos 

Favorável Item I da Resolução 
001/2012 Plano de 
Ação: Incluir no item 
Metas quadro 10.6 as 
estratégias 1 e 2 da 
categoria 2 do Plano de 
Apoio do SMMA; 
- Conceder o prazo de 
30 dias para 
apresentação dos itens 
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3) Entidades com atuação preponderante em outra política, com seus Serviços, 

Programas, Projetos e benefícios inscritos junto ao CMAS: 

acima expostos; 

Centro Jesuíta de 
Cidadania e 
Assistência Social 

Programa de Capacitação, 
Inclusão Produtiva e 
Enfrentamento à Pobreza 

Favorável 
com 
ressalvas 

Item IV da Resolução 
001/2012: A entidade 
entregou justificativa, 
pois o Certificado de 
Licença sanitária venceu 
em 19/01/2012. 
Item VII: Apresentar 
nova relação dos 
membros da diretoria 
constando o nome e 
dados dos cargos 
conforme Estatuto 
Social; 
- Conceder o prazo de 
30 dias para 
apresentação das 
alterações do item VII. 
- Conceder o prazo de 
180 dias para a 
apresentação do 
Certificado de Licença 
Sanitária;  

Unidade/Entidad
e 

Serviço/Programa/Projeto/ 
Benefício socioassistencial 

Parecer Ressalvas 

Associação 
Cascavelense dos 
Amigos da 
Pastoral da 
Criança- ACAPAC 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 
crianças de zero à seis anos 

Favorável 
sem 
ressalvas 

 
 

- 

Instituto Alfredo 
Kaefer 

Programa de Capacitação, 
Inclusão Produtiva e 
Enfrentamento à Pobreza 

Favorável 
com 
ressalvas 

Item III da Resolução 
001/2012: A atividade 
econômica principal não 
é compatível com o 
Relatório de Atividades 
e o Plano de Ação, 
recomenda-se que a 
entidade participe da 
Assessoria que será 
ofertada pela SEASO às 
entidades 
socioassistenciais para 
a compatibilização do 
CNPJ com os serviços 
prestados. 

Fundação Assis 
Gurgacz - FAG 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para 

Favorável 
com 

Item I da Resolução 
001/2012: Incluir as 
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Art. 2º- Os Certificados de Vigilância Sanitária e de Corpo de Bombeiros, itens requeridos pela 
Resolução CMAS 001/2012, serão solicitados da sede onde é prestado o atendimento aos 
usuários da Assistência Social, exceto nos casos em que as atividades são desenvolvidas em 
equipamentos cedidos e/ou emprestados pela comunidade, quando serão admitidos os 
Certificados da sede da entidade/unidade. 
 

Art. 3º- Solicitar ao CMDCA que se manifeste sobre o Programa Adolescente Aprendiz 

desenvolvido pela Fundação Assis Gurgacz, especialmente referente ao número de 

adolescentes inseridos no mercado de trabalho no ano de 2011, sendo que de um total de 150 

adolescentes freqüentando as aulas teóricas apenas 27 foram inseridos no mercado de 

trabalho; 

Art. 4º- Oficiar os órgãos que concedem a Certidão de Licença Sanitária e o Certificado de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros, solicitando informações a respeito dos padrões de qualidade e 

idosos 
Programa de Informação e 
Educação para o trabalho para 
adolescentes e jovens 
aprendizes 

ressalvas seguintes estratégias do  
do Plano de Apoio do 
SMMA: no ítem METAS 
do quadro 8.6: 
Estratégia da 
Providência 1 da 
categoria 2; No item 
METAS do quadro 5 a 
estratégia da 
providência 1 categoria 
4; No item METAS do 
quadro 9.6 a estratégia 
da providência 4 
categoria 2; Alterar o 
texto das METAS 
extraídas das 
Providências do Plano 
de Apoio do SMMA, 
substituindo-as pelas 
respectivas estratégias 
previstas para o ano de 
2012. 
- Conceder o prazo de 
30 dias para 
apresentação dos itens 
acima expostos. 

Associação 
Educacional 
Espírita Lins de 
Vasconcelos – 
Guarda Mirim 

Programa de Informação e 
Educação para o trabalho para 
adolescentes e jovens 
aprendizes 

Favorável 
com 
ressalvas 

Item VIII da Resolução 
001/2012: Entregar 
autenticação da Lei de 
Utilidade Pública 
Municipal 
- Conceder o prazo de 
30 dias para 
apresentação dos itens 
acima expostos. 
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itens obrigatórios que devem ser cumpridos pelas entidades organizações de Assistência 

Social para a concessão dos certificados 

Art. 5º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 

 
 
 

 
 

Cascavel, 10 de maio de 2012. 
 
 

 
Vanderlei Augusto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 


