Resolução n° 35/2007

Aprova a unificação do prazo de vigência do
Certificado do Conselho Municipal de
Assistência Social de Curitiba – CMAS, com o
prazo do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Curitiba –
COMTIBA, e do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa de Curitiba CMDPI.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Curitiba – CMAS, no uso de
suas atribuições legais de acordo com a Lei Municipal n° 8.777/95, considerando a
necessidade de unificação dos prazos de vigência dos Certificados dos Conselhos
Municipais vinculados à Fundação de Ação Social, a fim de facilitar os processos de
emissão e renovação destes Certificados, e conforme deliberação na reunião ordinária
de 11.12.2007,
Resolve:
Art. 1° - Aprovar a unificação do prazo de vigência bem como da
protocolização da solicitação de emissão ou renovação do Certificado do Conselho
Municipal de Assistência Social de Curitiba – CMAS, com os do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Curitiba – COMTIBA e do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa de Curitiba – CMDPI, ambos vinculados à Fundação de
Ação Social.
Art. 2º - As Organizações que atuam em conformidade com os objetivos da
Assistência Social poderão solicitar a emissão ou renovação de seu Certificado no CMAS
juntamente com a solicitação dos Certificados do COMTIBA e do CMDPI, em um único
processo.
Parágrafo Primeiro – A emissão ou renovação, de cada um dos
Certificados estará vinculada ao cumprimento dos critérios estabelecidos em Resolução
própria pelos Conselhos referidos no caput deste artigo.
Parágrafo Segundo – Nos casos de renovação de Certificado a
Organização deverá protocolar o pedido com no mínimo 60 (sessenta) dias antes do
término da vigência do Certificado atual.
Art. 3º - Para unificação dos prazos de vigência, a organização poderá
solicitar a emissão ou renovação do Certificado de todos os Conselhos vinculados a FAS
em um único processo, mesmo que algum desses ainda se encontrem vigentes.
Parágrafo Primeiro – Caso o CMAS entenda que seja pertinente agendar
visitas ou uma análise mais detalhada do processo, isto não inviabilizará a emissão ou
renovação dos demais certificados, respeitando sempre a autonomia dos Conselhos.

Parágrafo Segundo – Aprovada a emissão do Certificado do CMAS, esse
deverá possuir a mesma vigência dos certificados dos demais Conselhos, não podendo
esta ser superior a 2 (dois anos).
Parágrafo Terceiro – Para unificação dos prazos de vigência, prevalece o
menor prazo estabelecido entre os três Conselhos citados nesta resolução.
Art. 4º - Caso a Organização não possua a documentação necessária para
a emissão ou renovação do Certificado do CMAS, o Conselho poderá emitir parecer
desfavorável ao fornecimento do Certificado até que a Organização efetue a adequação
de sua documentação.
Parágrafo Único – Quando a organização possuir a documentação
suficiente para a concessão do Certificado poderá iniciar um novo processo optando por
uma das seguintes condições:
I – Abertura de processo para renovação de todos os Certificados dos
Conselhos vinculados à FAS, mesmo que ainda estejam vigentes, ou;
II – Abertura de processo para emissão apenas do CMAS, concordando
que a vigência desse Certificado receba a mesma vigência dos demais Conselhos.
Art. 5º - Os fluxos de tramitação dos processos de emissão e renovação do
Certificado serão estabelecidos pela Fundação de Ação Social, sempre respeitando os
critérios estabelecidos na Resolução de Critérios do CMAS bem como do COMTIBA e do
CMDPI.
Art. 6º - Os casos omissos não previstos nesta resolução, e que digam
respeito à emissão ou renovação do Certificado do CMAS serão resolvidos por este
Conselho em reunião plenária, cujas deliberações obedecerão ao critério de maioria
simples.
Art. 7º - Esta resolução entrará em vigor a partir de 02 de janeiro de 2008.

Curitiba, 11 de dezembro de 2007.

_____________________
Presidente

