
 

 

 

RESOLUÇÃO N° 004, de 21 de fevereiro de 2013. 
 

Aprova a prorrogação de prazo no cronograma do 
processo de elaboração do Plano de Ação 2013 e 
Relatório de Atividades 2012.   
. 

.  
   

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada 
em 21 de fevereiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 
4.537/07. 
 
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 nº 095/2012 do CMAS 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; 
 
CONSIDERANDO o ofício da SEASO nº 090/2013 o qual apresenta um novo 
cronograma com a prorrogação dos prazos do processo de elaboração do Plano de 
Ação 2013 e Relatório de Atividades 2012.   
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º APROVAR a prorrogação de prazo no cronograma do processo de elaboração 
do Plano de Ação 2013 e Relatório de Atividades 2012, conforme segue abaixo: 
 

PLANO DE AÇÃO 2013 E RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2012 – CMAS 

13/12/2012  DVSMAS e o CMAS promovem capacitação com as UNIDADES 
socioassistenciais para elaboração dos Planos de Ação Anual e 
Relatórios de Atividades. 

13/12/2012 à 
27/03/2013 

UNIDADES elaboram os Planos de Ação Anual e Relatórios de 
Atividades. 

28/03/2013 UNIDADES entregam os Planos de Ação Anual e Relatórios de 
Atividades para a DVSMAS. 

01/04/2013 à 
26/04/2013 

DVSMAS realiza as correções dos Planos de Ação Anual e Relatórios de 
Atividades. 

29/04/2013 à 
06/05/2013 

DVSMAS realiza atendimento/ devolução dos Planos de Ação Anual e 
Relatórios de Atividades das UNIDADES. 



13/05/2013 UNIDADES entregam Planos de Ação Anual e Relatórios de Atividades 
corrigidos para DVSMAS. 

13/05/2013 à 
17/05/2013 

DVSMAS realiza possíveis ajustes nos Planos de Ação Anual e 
Relatórios de Atividades com as UNIDADES. 

20/05/2013 à 
24/05/2013 

DVSMAS elabora os pareceres técnicos, referente aos Planos de Ação 
Anual e Relatórios de Atividades.  

24/05/2013 UNIDADES protocolam na Secretaria Executiva do CMAS os Planos de 
Ação Anual e Relatórios de Atividades. 

28/05/2013 DVSMAS protocola na Secretaria Executiva do CMAS os pareceres 
técnicos, referente aos Planos de Ação Anual e Relatórios de Atividades. 

04, 11 e 
18/06/2013 
 

Reunião da Comissão de PSB do CMAS para análise da documentação 
obrigatória para validação das inscrições das entidades, serviços, 
programas, projetos e benefícios e validação da documentação das 
unidades governamentais. 

05, 
12 e 19/06/2013 
 

Reunião da Comissão de PSE do CMAS para análise da documentação 
obrigatória para validação das inscrições das entidades, serviços, 
programas, projetos e benefícios e validação da documentação das 
unidades governamentais. 

20 e 27/06/2013 Reunião da Comissão de Assessoramento, Defesa e Garantia de 
Direitos do CMAS para análise da documentação obrigatória para 
validação das inscrições das entidades, serviços, programas, projetos e 
benefícios e validação da documentação das unidades governamentais 

11/07/2013 Reunião Plenária do CMAS para validação das inscrições das entidades, 
serviços, programas, projetos e benefícios e validação da documentação 
das unidades governamentais. 

 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor após sua publicação, revogando disposições 
em contrário. 
 

 
Cascavel, 21 de fevereiro de 2013. 

 
 
 
 

Inês Aparecida de Paula 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 


