
PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 2015 DA COMISSÃO DE DOCUMENTAÇAO E NORMAS

Reunião toda primeira segunda do mês as 08:00 h e primeira quinta do mês as 14:00h

Membros: Maria da Conceição (coordenadora), Suzana Coutinho (relatora), Geovana Terezinha 
Objetivos: Organizar as ações da Comissão de Documentação e Normas para o ano de 2015 
Periodicidade: De Março a Dezembro/2015
Responsabilidade: Comissão de Documentação e Normas 

 META 1. 

Ação:
Formar 
grupo de estudo
para 
aprofundamento
das legislações 
pertinentes ao 
CMAS

Estratégia
Reunir toda primeira segunda do mês 
às 08:00 horas para estudo das 
legislações vigentes;

Responsáveis
Comissão

Prazo 
permanente  ACOMPANHAMENTO 

 

1.1
Analisar as 
documentações
das instituições 
com pedido de 
inscrição

Reuniões toda primeira segunda do 
mês às 08:00 horas para análise 
documental

Prazo
30 dias após a
entrada da 
documentaçã
o da entidade 
no CMAS

 META 2.

Ação:
Conhecer em 
loco quando 
necessário as 
entidades com 
pedido de 
inscrição

Estratégia
Visita as entidades com pedido de 
inscrição, quando necessário primeira 
quinta do mês às 14:00 horas.

Responsáveis
Comissão

Prazo 
Lo após o 
julgamento da
comissão da 
necessidade 
de visita

 ACOMPANHAMENTO 

 



 META 3.

Ação
Preencher a 
súmula 
referente ao 
pedido de 
inscrição da 
entidade

Estratégia
Esse preenchimento ocorrerá após a 
análise documental, ou se for 
necessário após a visita em loco. 

Responsáveis
Comissão

Prazo
Sempre antes 
da reunião 
ordinária 
mensal do 
CMAS (de 
acordo com a 
data de 
entrada)

 ACOMPANHAMENTO 

 STATUS 

Ação:
Acompanhar e 
monitorar todas 
as entidades 
cadastradas no 
CMAS

Estratégia
Visitar duas entidades cadastradas por
mês

Responsáveis
Comissão

Prazo 
Contínuo

Capacitação
para    as
Entidades 

 Realizar seminário com o objetivo de
orientar e esclarecer o que caracteriza
uma  entidade  como  de  Assistência
Social.

SMDS 
(Gestão do 
Trabalho) e 
CMAS 
( Comissão 
de Doc. e 
Normas)

Prazo:
Setembro/201
5  STATUS 

Ação:
Discutir com as 
Instituiçoes os 
critérios e 
normas de 
inscrição e 
permanência no
CMAS

Estratégia
Audiência pública com as entidades

Responsáveis
Comissão de 
Documentaçã
o Normas e 
Comissão de 
Articulação

Prazo 
Outubro/2015


