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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE                

PONTA GROSSA 
 

RESOLUÇÃO Nº 16/2019 
 

ASSUNTO: Atualização dos parâmetros para  inscrição de Entidades, Organizações de 

Assistência Social, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais no CMAS. 

 

                   O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ponta 

Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 

13.055 de 22/12/2017 e considerando:  

 

• A  Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Federal  

12.435 de 2011,  em especial o Artigo 3º e o Artigo 9º;   

• a Norma Operacional Básica/NOB/SUAS/Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 

2012; 

• a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS/NOB/RH/SUAS de 

dezembro de 2006;  

• a Resolução MDS/CNAS Nº 109  de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais; 

• a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades 

beneficentes de assistência social; 

• a Resolução/CNAS Nº 14/2014 que define os parâmetros nacionais para a inscrição das 

entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social; 

• a Resolução/CNAS nº 33 de 28/11/2011 que define a Promoção da Integração ao 
Mercado de Trabalho no campo da assistência social; 

• a Resolução/CNAS nº 27 de 19/09/2011 que caracteriza as ações de assessoramento e 

defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social; 

• a  Resolução CNAS nº 34 de 28/11/2011, que define a habilitação e reabilitação da pessoa 

com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da 

assistência social. 

 

 

RESOLVE APROVAR: a atualização dos parâmetros para a inscrição das Entidades, 

Organizações de Assistência Social, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 

Socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

Art. 1º. As entidades e organizações de assistência social podem ser, isolada ou 

cumulativamente: 

 

1- de atendimento: aquelas que de forma continuada, permanente e planejada, prestam 

serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social 

básica ou especial, dirigidos à famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidades 

ou risco social e pessoal, nos termos da Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 

1993, e Resolução CNAS Nº 109, de 11 de novembro de 2009; 
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2- de assessoramento: aquelas que, de forma continuada,  permanente e planejada, 

prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o 

fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e 

capacitação de lideranças, dirigidos ao público da Política de Assistência Social,  nos 

termos da Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e respeitadas as 

deliberações do CNAS.   

3- de defesa e garantia de direitos: aquelas que de forma continuada, permanente e 

planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos  voltados 

prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção 

de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, 

articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da Política 

de Assistência Social,  nos termos da Lei Federal Nº 8.742, de 07 de dezembro de 

1993 e respeitadas as deliberações do CNAS.  

 

Art. 2º. As entidades e organizações de assistência social no ato de solicitação da inscrição 

demonstrarão: 

 

I- ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída, conforme art. 45 e art. 

53 do Código Civil Brasileiro e  art. 2º da LOAS - Lei Federal Nº 8.742 de 7 de dezembro 

de 1993, e alterações previstas na Lei no 12.512, de 14 de outubro de 2011. 

II- a aplicação de suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional 

integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus 

objetivos institucionais. 

 

Art. 3º. As entidades e organizações de assistência social no ato de solicitação da inscrição 

devem apresentar: 

1- requerimento, conforme formulário próprio e integralmente preenchido; anexo I; 

2-   cópia do Estatuto Social registrado em cartório; 

3-   cópia da ata da eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;  

4- cópia do CNPJ; 

5- para entidades de alta complexidade o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros 

e o Alvará  da Vigilância Sanitária; 

      6-  demonstrativo contábil; 

      7-  plano de ação anual, contendo: 

           7.1. Identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício  

                  socioassistencial,  informando respectivamente: 

a) público alvo; 

b) objetivos; 

c) origem dos recursos; 

d) infraestrutura; 

          e) capacidade de atendimento; 

          f) recursos financeiros a serem utilizados; 

                g) recursos humanos envolvidos; 

                h) abrangência territorial; 

                i)  demonstração da forma de participação dos usuários e/ou                        

                                estratégias que  serão utilizadas em todas as etapas do plano:                    

                                elaboração, execução, avaliação e monitoramento. 
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8- relatório de atividades contendo: 

          8.1- identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício  

                  socioassistencial, informando respectivamente: 

a)  público alvo; 

b)  objetivos; 

c) origem dos recursos; 

d) infraestrutura; 

  e) capacidade de atendimento; 

  f) recursos financeiros a serem utilizados; 

        g) recursos humanos envolvidos; 

        h) abrangência territorial; 

        i) demonstração da forma de participação dos usuários e/ou  

           estratégias que  serão utilizadas em todas as etapas do plano:    

           elaboração, execução, avaliação e monitoramento. 

 

Art. 4º. O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de 

prévia inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. 

Parágrafo Único. As entidades socioassistenciais que ainda não iniciaram suas atividades, no 

ato de solicitação da inscrição no CMAS ficam dispensadas da entrega dos itens 6 e 8 do 

Artigo 3º desta Resolução. 

 

Art. 5º. Os serviços de atendimento deverão estar de acordo com a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais/Resolução CNAS Nº 109, de 11 de novembro de 2009 e com os 

Decretos Municipais nº 13.522; nº 13.523 e nº 13.524 de 2017. 

 

Art. 6º. Os programas, projetos e benefícios socioassistenciais deverão estar na perspectiva 

da Política de Assistência Social, do SUAS e pactuados pelo Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

  

Art.7º. Os serviços de assessoramento, defesa e garantia de direitos deverão estar de acordo 

com a Resolução CNAS Nº 27 de 19 de setembro de 2011.     

 

Art.8º. Os critérios para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem 

como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais são, 

cumulativamente: 

 

1- realizar ações no âmbito da Política de Assistência Social e do Sistema Único de 

Assistência Social/SUAS; 

2- fazer parte da Rede Socioassistencial do município, integrando-se a esta para uma  

atuação de forma conjunta; 

3- participar com protagonismo, das instâncias de participação direta da Política de 

Assistência Social como: Audiências Públicas, Conferências e outras que componham a 

Política de Assistência Social; 

4- executar ações de caráter continuado, permanente e planejado; 

5- assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam 

ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários; 

6- garantir a gratuidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais; 
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7- garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento 

da missão da entidade ou organização, bem como da efetividade na execução de seus 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. 

 

Art. 9º. Em caso de interrupção dos serviços, a entidade deverá comunicar ao Conselho 

Municipal de Assistência Social apresentando os motivos, as alternativas para o atendimento 

do usuário, bem como o prazo para a retomada dos serviços. O prazo de interrupção não 

poderá ultrapassar seis meses sob pena de cancelamento da inscrição da entidade e/ou 

serviço. 

Parágrafo Único. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social  acompanhar, discutir e 

encaminhar as alternativas para a retomada dos serviços, programas e projetos 

interrompidos. 

    

Art.10. As Entidades e Organizações de Assistência Social que atuam em mais de um 

município deverão apresentar  o documento de  inscrição  no Conselho Municipal de 

Assistência Social  dos respectivos municípios; 

 

Art.11. As Entidades e Organizações  sem fins econômicos que não tenham atuação 

preponderante na área da assistência social, mas que também atuem nesta área, deverão 

inscrever seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais e demonstrar que  

estão de acordo com os artigos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º desta Resolução, mediante a apresentação 

do requerimento  e demais documentos conforme o Artigo 3º desta Resolução. 

    

Art.12. A inscrição das Entidades ou Organizações de Assistência Social, dos serviços, 

projetos, programas e benefícios socioassistenciais é por prazo indeterminado. 

 

Art.13. Cabe às Entidades, Organizações de Assistência Social, serviços, projetos, 

programas e benefícios socioassistenciais inscritos apresentar anualmente, até 30 de abril, 

ao CMAS os documentos para manutenção das inscrições, os quais serão definidos 

anualmente por Resolução. 

 

Art.14. A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de descumprimento dos 

requisitos, garantindo o direito a ampla defesa e ao contraditório. 

 

Art. 15. No caso de indeferimento do requerimento de inscrição, a Entidade ou Organização 

de Assistência Social, terá 30 dias para apresentar recurso junto ao CMAS, sanadas as 

fragilidades apontadas no parecer. 

Parágrafo Único: a documentação apresentada pela Entidade ou Organização de Assistência 

Social por ocasião do recurso será analisada pela Comissão de Acompanhamento do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS, a qual terá 30 dias para apresentar novo parecer.  

 

Art. 16 – O acompanhamento do funcionamento das Entidades, Organizações de Assistência 

Social e dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais será realizado pelo 

CMAS ou pelo órgão gestor da política de assistência social, sob deliberação deste Conselho.  

 

Art. 17 – A partir desta data fica revogada a Resolução/CMAS nº 03/2012.                                                                        

 
Sala de sessões, 25  de abril  de 2019. 

 
Sandra Regina Wichert Cisco                                                   Carla Bührer Salles Rosa      
     Vice- Presidente do CMAS                                                 Secretária Executiva do CMAS 

mailto:cmaspg@gmail.com


                  CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
      MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

 
      R. Joaquim Nabuco, 59 – Cep: 84026-080  Fone: (42) 3220-1000 ramal 2176  e-mail: pgcmaspg@gmail.com   Ponta Grossa – PR 

 

 
 Anexo I 

 

Requerimento de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social 

Ao Conselho Municipal de Assistência de Ponta Grossa:  a Entidade Assistencial  abaixo qualificada 
vem requerer sua inscrição neste Conselho, por seu representante legal, conforme dados 
explicitados neste requerimento. 
 
1- Dados da Entidade: 

Nome da Entidade________________________________________________________________ 

CNPJ: _______________________________Data de Inscrição do CNPJ_____/_____/__________ 

Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundária____________________________ 

Endereço______________________________________nº_______Bairro____________________ 

Município____________________UF______CEP________________Tel._____________________ 

E-mail___________________________________________________________________________ 

Site:____________________________________________________________________________ 

Atividade Principal_________________________________________________________________ 

 

2-Solicitação de inscrição:   (marcar somente uma opção) 

(   ) Entidade ou   Organização de Assistência Social 

(   ) Serviços 

(   ) Programas 

(   ) Projetos  

(   ) Benefícios Socioassistenciais 

 

3-Caso a Entidade tenha sede em outro município:  Qual?________________________________ 

 

4-Inscrição em outros Conselhos: 

(   ) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA 

(   ) Conselho Municipal de Saúde 

(   ) Conselho Municipal de Educação 

(   ) Outros (especificar)__________________________________________________________ 

 

5-Síntese dos serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais, específicos da 

Assistência Social, de acordo com os artigos 5º, 6º, 7º e 8º da  Resolução/CMAS Nº  16/2019  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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6-Origem dos recursos que custeiam os serviços, projetos, programas e benefícios 

socioassistenciais: 

 

Própria (recursos decorrentes da prestação de 
serviços)  

(   ) SIM       (   ) NÃO 
Valor Anual em 
R$______Porcentagem_____ 

Própria (recursos decorrentes de mensalidades/ 
doações de membros ou associados) 

(   ) SIM       (   ) NÃO 
Valor Anual em 
R$_______Porcentagem____ 

Privada (recursos de doações e parcerias com 

empresas e entidades privadas) 

(   ) SIM       (   ) NÃO 

Valor Anual em 

R$_______Porcentagem____ 

Pública (recursos de subvenções, convênios e 

parcerias com órgão e entidades públicas) 

(   ) SIM       (   ) NÃO 

Valor Anual em 

R$_______Porcentagem____ 

Internacional Privada ou Pública (recursos de 

entidades internacionais ou países estrangeiros) 

(   ) SIM       (   ) NÃO 

Valor Anual em R$____   

__Porcentagem____ 

 

7-Informações sobre a inserção social da Entidade de Assistência Social: 

7.1. Para estabelecer o serviço, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais prestados 

pela Entidade foram realizados estudos e pesquisas, para levantar demandas e caracterizar o 

perfil dos usuários? 

(   )  SIM              (   )  NÂO 
 

7.2. A Entidade criou espaços para que os usuários participassem do planejamento, execução e 
avaliação do serviço, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais oferecidos? 

       (   )  SIM              (   )  NÃO 
 

 7.3. Como se deu a participação dos usuários neste processo? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

7.4. A Entidade permitiu a participação dos usuários na definição e controle dos custos e 
orçamentos           
              destinados para a manutenção do serviço, programas, projetos ou benefícios 
socioassistenciais  
              oferecidos? 

  (   )  SIM              (   )  NÂO 
 

7.5.A Entidade fez parcerias ou articulou redes com instâncias/instituições da comunidade em que 
atua, para ampliar o atendimento? 
        (   )  SIM              (   )  NÂO 

 
       Descrição das parcerias e/ou redes articuladas: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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7.6.A Entidade realizou ações para dar visibilidade/denunciar os fenômenos relacionados aos 
usuários  (campanhas, conferências, capacitação de lideranças, promove a conscientização acerca 
dos direitos e  leis, etc.)? 

       (   )  SIM              (   )  NÂO 
 
      Descrição das ações realizadas: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

7.7.O contato e a experiência no atendimento aos usuários foram aproveitados pela Entidade,  para  
realização e divulgação de pesquisas? 

       (   )  SIM              (   )  NÂO 
 

 Relação das pesquisas e publicações realizadas pela entidade: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
7.8.A Entidade promoveu a capacitação dos profissionais em relação à temática com a qual  
          atua? 

       (   )  SIM              (   )  NÂO 
 
      Como se deu essa capacitação? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
8- Avaliação 

 
8.1.A Entidade estabeleceu mecanismos de avaliação dos serviços e atividades prestados? 

        (   )  SIM              (   )  NÂO 
 

     Quem participou das avaliações:__________________________________________ 
 
     Resultados obtidos na avaliação: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________ 
 
9- Em relação à contribuição da Entidade para a ampliação da democracia e fortalecimento da 
cidadania: 

 
     9.1. A Entidade participou de espaços de controle social (conselhos, conferências, fóruns)?,  

      (   )  SIM              (   )  NÂO 
 

Quais? Relato dos resultados e impactos para o processo de formulação de políticas públicas e 
para garantia e ampliação de direitos conquistados com a contribuição da atuação da entidade. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________ 
 
10-Relação de todos os estabelecimentos da entidade CNPJ ( endereço completo ) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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11-Dados do representante legal: 

Nome___________________________________________________________________ 

Endereço_______________________________________nº_________Bairro__________ 

Município_____________________________UF____CEP___________Tel.___________ 

Celular_____________________Email________________________________________ 

RG_________________CPF________________Data de nascimento____/____/________ 

Escolaridade_______________________Período de mandato_______________________ 

 

 

 

12- Dados do responsável técnico: 

Nome___________________________________________________________________ 

Endereço_______________________________________nº_________Bairro__________ 

Município_____________________________UF____CEP___________Tel.___________ 

Celular_____________________Email________________________________________ 

RG_________________CPF________________ 

Formação_______________________  Nº do Registro no Conselho de Classe____________ 

 

 

 

Ponta Grossa,_____/_____/________ 

 

 

 

________________________________________ 

      Assinatura do representante legal da entidade 
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ANEXO II 
 
 

1- Os serviços socioassistenciais estão descritos na Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais (Resolução CNAS Nº 109, de 11 de novembro de 2009), organizados 

por níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial de Média e Alta Complexidade e que podem ser inscritos no CMAS são: 

 

I- Serviços de Proteção Social Básica: 

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

b) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiências e 

idosas. 

    

II- Serviço de Proteção Social de Média Complexidade: 

a) Serviço Especializado em Abordagem Social; 

b) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e  

suas famílias; 

 

III- Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 

a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: 

- Abrigo Institucional; 

- Casa-Lar; 

- Residência Inclusiva. 

b) Serviço de Acolhimento em República; 

c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 

d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 

 

Os Projetos, Programas e Benefícios Socioassistenciais são aqueles que não se 

encontram tipificados, porém são ações executadas pelas entidades socioassistenciais 

em consonância com a Política de Assistência Social,  com as diretrizes do Sistema 

Único de Assistência Social/ SUAS e com a Lei Orgânica da Assistência Social/ LOAS. 
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