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RESOLUÇÃO nº 58, de 30 de junho de 2015. 
 

ALTERA o Cronograma da Resolução CMAS 
nº 053/2015. 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 
18 de junho de 2015, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, 
e:  
 

CONSIDERANDOque em razão da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 a qual 
Estabelece o Regime Jurídico das Parcerias voluntárias, e define diretrizes para a política de 
fomento e colaboração com organizações da sociedade civil, extinguindo a formalização de 
convênios a partir de 27 de julho de 2015, se fez necessária elaboração de novos convênios 
com as entidades, o que demandará tempo dos conselheiros para avaliação dos Planos de 
Trabalho das mesmas. Desta forma, a análise dos Planos de Ação 2015 e Relatórios de 
Atividades 2014 dos demais serviços, programas, projetos ou benefícios apresentados para 
Validação de Inscrição 2015, não deverão ser prejudicadas, sendo assim necessário alterar o 
cronograma aprovado pela Resolução/CMAS nº 053/2015. 
CONSIDERANDOo período de mobilizações e pré-conferências que antecedem a XI 
Conferência Municipal de Assistência Social que será realizada nas datas de 24/07 e 05/08 de 
2015, tendo em vista que este processo envolve todos os conselheiros, tornando impossível a 
análise da documentação referente à validação de Inscrição junto as CMAS para o ano de 
2015, no prazo estipulado pelo cronograma da Resolução CMAS nº 053/2015. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- ALTERAR o Cronograma da ResoluçãoCMAS nº 053/2015 que “Estabelece o 
Cronograma de elaboração dos Planos de Ação 2015 e Relatórios de Atividades 2014 e a 
apresentação da documentação anual para validação das Inscrições das entidades, serviços, 
programas, projetos e benefícios e validação da documentação das unidades governamentais 
junto ao CMAS”.Conforme segue: 
 

ONDE SE LÊ: 
 

CRONOGRAMA - PLANO DE AÇÃO 2015 E RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 – 
CMAS 

Maio e 
Junho/2015 

Reunião das Comissões 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. 

Junho/2015 Reunião Plenária do CMAS para validação das inscrições das entidades, 
serviços, programas, projetos e benefícios e validação da documentação das 
unidades governamentais. 

Julho/2015 CMAS encaminha a documentação a SEASO/DVSMAS para inserção dos 
dados no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, 
para entidades não governamentais. 

 

LEIA-SE: 



 

 
CRONOGRAMA - PLANO DE AÇÃO 2015 E RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 

Maio/Junho/ 

Julho/Agosto/2015 

Reunião das 
para validação das inscrições das entidades, serviços, programas, projetos e 
benefícios e validação da documentação das unidades governamentais.

Agosto/2015 
Reunião Plenária do CMAS
serviços, programas, projetos e benefícios e validação da documentação das 
unidades governamentais.

Setembro/2015 
CMAS encaminha a documentação a SEASO/DVSMAS para inserção dos 
dados no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social 
entidades não governamentais.

 

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO 2015 E RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 
CMAS 

Reunião das Comissões 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.

Plenária do CMAS para validação das inscrições das entidades, 
serviços, programas, projetos e benefícios e validação da documentação das 
unidades governamentais. 

encaminha a documentação a SEASO/DVSMAS para inserção dos 
dados no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social 
entidades não governamentais. 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Cascavel, 30
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PLANO DE AÇÃO 2015 E RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014 – 

para análise da documentação obrigatória 
para validação das inscrições das entidades, serviços, programas, projetos e 
benefícios e validação da documentação das unidades governamentais. 

para validação das inscrições das entidades, 
serviços, programas, projetos e benefícios e validação da documentação das 

encaminha a documentação a SEASO/DVSMAS para inserção dos 
dados no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, para 

 

Cascavel, 30 de junho de 2015. 
 

 




