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RESOLUÇÃO nº 015, de 08 de março de 2012. 

 

Aprova o Roteiro Padrão do Relatório Mensal a ser apresentado 
pelos Serviços, Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais 
ao CMAS. 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 08 

de março de 2012 e no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 4.537/07, e:  

 

CONSIDERANDO a Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS de 1993, que em seu artigo 9° 

dispõe sobre o funcionamento das entidades e organizações de Assistência Social; 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal 4.537 de 2007 que dispõe sobre as competências e 

atribuições do CMAS; 

 

CONSIDERANDO a Resolução 001/2012 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 dá outras providências. 

 
CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 30/2010 que aprova o Sistema de Informatização da 

Rede de Serviços de Assistência Social –IRSAS; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar o Roteiro Padrão do Relatório Mensal a ser adotado pelas Entidades de 

atendimento, pelos Serviços, Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais para 

apresentação periódica e sistemática ao CMAS, conforme padrões de registro do IRSAS. 

Parágrafo único: Os relatórios mensais deverão ser assinados por responsável técnico 

designado pelas Entidades, Serviços, Programas, Projetos e benefícios socioassistenciais e 

pelo representante legal da Unidade. 
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Art. 2º - Os relatórios mensais deverão ser entregues ao CMAS entre os dias 10 e 15 do mês 

subseqüente à que se refere o Relatório. 

Parágrafo único: As entidades de atendimento, Serviços, Programas, Projetos e benefícios 

socioassistenciais deverão entregar no mês de abril de 2012, de forma retroativa, os relatórios 

mensais referentes à janeiro, fevereiro e março do corrente ano. 

 

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Cascavel, 08 de março de 2012. 

 

 

 

 

Vanderlei Augusto da Silva 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 

 


