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RESOLUÇÃO nº 028, 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 Especial. 

 
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 Especial, 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: 

Unidade/Entidad
e 

Serviço/Programa/Projeto/ 
Benefício socioassistencial 

Parecer Ressalvas 

Abrigo São 
Vicente de Paulo 

Serviço de Acolhimento 
Institucional – Unidade 
Institucional para idosos 

Favorável 
com 
ressalvas 

Item IV e V da 
Resolução 001/2012: A 
entidade entregou 
justificativa não 
apresentou Certificado 
de licença sanitária e de 
corpo de bombeiros. 
- Conceder o prazo de 
seis meses para a 
entidade apresentar os 
referidos Certificados 

Associação 
Recanto da 
Criança  

Serviço de Acolhimento 
Institucional- Unidade 
Institucional para crianças  
 
Serviço de Acolhimento 
Institucional – Unidade 
residencial para crianças e 
adolescentes  

Favorável 
com 
ressalvas 

Item IV e V da 
Resolução 001/2012: A 
entidade apresentou 
Certificado de licença de 
corpo de bombeiros 
vencida e somente o 
auto-termo da licença 
sanitária. 
Item II, Relatório de 
Atividades o item 
cronograma de 
atividades, itens 8.9 e 
9.8 devem referir-se à 
2011; 
Item I Plano de Ação 
2012 incluir no item 
Metas da Unidade 
institucional a segunda 
estratégia da 
Providência 1, categoria 
2 do Plano de Apoio do 
Sistema Municipal de 
Monitoramento e 
Avaliação-SMMA. 
 
- Conceder o prazo de 
seis meses para a 
entidade apresentar os 
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referidos Certificados; 
- Conceder o prazo de 
um mês para 
apresentação das 
alterações do Plano de 
Ação e Relatório de 
Atividades. 

Lar dos Bebês 
Pequeno 
Peregrino 

Serviço de Acolhimento 
Institucional- Unidade 
Institucional para crianças 
 

Favorável 
com 
ressalvas 

Item IV e V da 
Resolução 001/2012: A 
entidade não 
apresentou Certificado 
de licença sanitária e de 
corpo de bombeiros, 
apresentando 
justificativa. 
- No Plano de Ação 
substituir as Metas do 
item 5 que referem-se 
as providências do 
Plano de Apoio do 
SMMA pelas estratégias 
traçadas para o ano de 
2012; Inserir no quadro 
Metas do item 8.6 as 
estratégias do Plano de 
Apoio do SMMA; 
- Conceder o prazo de 
seis meses para a 
entidade apresentar os 
referidos Certificados 
- Conceder o prazo de 
um mês para 
apresentação das 
alterações do Plano de 
Ação; 
 

Associação 
Espírita 
Irmandade de 
Jesus 

Serviço de Acolhimento 
Institucional de passagem para 
pessoas adultas e suas família 

Favorável 
com 
ressalvas 

Item IV e V: A entidade  
apresentou justificativa 
pois os Certificados 
estão vencidos em 
17/06/2012 e 
11/04/2011 
respectivamente; 
Item II: Revisar a 
capacidade de 
atendimento para 20 
pessoas e o número de 
atendimentos 
efetivamente realizados 
em 2011 e colher a 
assinatura da 
Presidente; 
Item I: Incluir o item 
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Art. 2º- 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 

itens obrigatórios que devem ser cumpridos pelas entidades organizações de Assistência 

Social para a concessão dos certificados 

Art. 3º- 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 
 

articulação com a rede 
socioassistencial 
intersetorial conforme 
roteiro padrão, incluir a 
providência 9 da 
categoria 3 do Plano de 
Apoio do SMMA, no 
item METAS colher 
assinatura da 
Presidente; 
- Conceder o prazo de 
30 dias para que a 
entidade apresente o 
Protocolo de solicitação 
de vistoria e 180 dias 
para a apresentação do 
Certificado de licenças; 
- Conceder o prazo de 
um mês para 
apresentação das 
alterações acima 
expostas, referentes aos 
itens I e II; 
 


