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Formulário de Manutenção de Inscrições CMAS 2015 

 
ATENÇÃO: Antes do preenchimento, leia atentamente a “ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONJUNTA MDS/CNAS. Comentários à 
Resolução CNAS nº 14/2014”, disponível em: <http://www.mds.gov.br/cnas/noticias/orientacao-tecnica-conjunta-mds-cnas-
comentarios-a-resolucao-cnas-no-14-2014>. 
 
Dados da entidade: 
 
Nome: ......................................................................................................................................... 
 
Endereço: ................................................................................................................................... 
 
CNPJ: ........................................................................................................................................ 
 
Número e ano da inscrição: ....................................................................................................... 
 
Forma de inscrição no CMAS: (  ) ENTIDADE ou (  ) Serviços, Programas, Projetos e/ou Benefícios Socioassistenciais 
 
Tipo de entidade: 
(  ) DE ATENDIMENTO 

Proteção Social  (  ) Básica 
    (  ) Especial (  ) de Média Complexidade 
      (  ) de Alta Complexidade 
(  ) DE ASSESSORAMENTO 
(  ) DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 
 
 
*Após ter assinalado sua forma de inscrição busque o formulário correspondente. 
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PARA ENTIDADES DE ATENDIMENTO: 
 

Plano de Ação 2014 
*Buscar o plano apresentado ao CMAS em 2014 e 
copiar separando conforme solicita 

Relatório de Atividades 2014 Plano de Ação 2015 

Finalidades estatutárias 
 

 
 

Finalidades estatutárias 

 

Finalidades estatutárias 

 

 
*Procure no estatuto da entidade o artigo que define as 
finalidades voltadas para a Política de Assistência 
Social e copie aqui. 

Objetivos 

 
 

Objetivos 

 
 
*revise os objetivos colocados no plano de 2014 e 
avalie se foram atingidos ou não, na íntegra ou parte 
deles. Justifique. 

Objetivos 

 
 
*Os objetivos refletem os propósitos a serem 
alcançados na Política de Assistência Social, devem ser 
formulados usando verbos no infinitivo. 

Origem dos recursos 
 

 

Origem dos recursos 

 
 

 
*Fazer uma avaliação se todos os recursos previstos 
foram recebidos e utilizados, caso houve alguma 
intercorrência (recebimento e utilização) colocar os 
motivos. 

Origem dos recursos 

 
 

 
*Recursos específicos da Política de Assistência Social, 
oriundos de convênios, doações e/ou receita própria. 
Neste item colocar o total da entidade para a Política de 
Assistência Social.  

Infraestrutura Infraestrutura 

 
 

 
*avaliar se as instalações previstas no plano foram todas 
utilizadas, caso tenham ocorridos alterações no previsto, 
justifique. 

Infraestrutura 

 
 

 
*Descrição das instalações disponíveis para as ações da 
Política de Assistência Social. 
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Serviço, Programa, Projeto e/ou Benefício Socioassistencial 
(para cada serviço, programa ou projeto executado pela entidade, conforme a Tipificação, deve ser preenchido um quadro) 

Identificação do Serviço 

 
 

 

 

 
*buscar o correspondente no plano 2014 

Identificação do Serviço 

 
Identificação do Serviço 

 
 
*preencher com o nome do serviço constante na 
Tipificação Nacional 
Ex.: Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 

Público Alvo 
 

Público Alvo 

 
 

 
*avaliar se o público previsto no plano de ação é o 
mesmo que realmente participou do 
serviço/programa/projeto. 

Público Alvo 

 
 

 

 
*Descrição dos usuários a quem se destina o 
serviço/programa/projeto 

Capacidade de Atendimento 
 

Usuários atendidos 

 
 

 
*avaliar se o número de usuários atendidos 
correspondeu a capacidade de atendimento prevista para 
2014, justifique 

Capacidade de Atendimento 

 

 
 

 

 
*número máximo de usuários a serem atendidos 

Recursos financeiros a serem utilizados 
 

Recursos financeiros utilizados 

 
 

*avaliar se o valor previsto foi recebido e aplicado. 

Recursos financeiros a serem utilizados 

 
*descrição em  valor (R$) para a execução do 
serviço/programa/projeto 

Recursos humanos previstos 
 

Recursos humanos envolvidos 

 
*Avaliar se os recursos humanos previstos no plano 

Recursos humanos envolvidos 

 
*descrever os profissionais envolvidos na execução do 
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realmente atuaram e se foi em número suficiente. serviço/programa/projeto. 

Abrangência territorial 
 

Abrangência territorial 
 

 
*Avaliar se o previsto no plano corresponde ao 
executado. 

Abrangência territorial 

 
*Qual a área do município que os usuários podem 
residir para serem atendidos pelo 
serviço/programa/projeto. 

Formas de participação do usuário 
 

Participação do usuário 

 

 

 

 

 

 

 
*avaliar se a forma de participação prevista ocorreu. 
Justifique 

Formas de participação do usuário 

 

 

 

 

 
*descrição do envolvimento do usuário no processo 
decisório(planejamento,gestão e avaliação) do 
serviço/programa/projeto. Aspecto fundamental da 
Política de Assistência Social. 

Principais atividades planejadas 
 

Principais atividades executadas 

 

 

 
*descrever o que foi realizado dentro do 
serviço/programa/projeto. 

Principais atividades planejadas 

 

 

 
*descrever o que se pretende realizar dentro do previsto 

no serviço/programa/projeto. 

Resultados esperados 
 

Resultados alcançados 
 

 

 

 
*descrever as principais aquisições dos usuários que 

foram atingidas no período.  

Resultados esperados 

 

 

 
*quais as mudanças na vida dos usuários que se 
pretende atingir ao final do período planejado( ver o 
item “aquisições dos usuários” na Tipificação) 
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PARA ENTIDADES DE ASSESSORAMENTO E/OU  DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS 
 

Plano de Ação 2014 
*Buscar o plano apresentado ao CMAS em 2014 e 
copiar separando conforme solicita 

Relatório de Atividades 2014 Plano de Ação 2015 

Finalidades estatutárias 
 

 
 

Finalidades estatutárias 

 

Finalidades estatutárias 

 

 
*Procure no estatuto da entidade o artigo que define as 
finalidades voltadas para a Política de Assistência 
Social e copie aqui. 

Objetivos 
 

 

Objetivos 

 
 
*revise os objetivos colocados no plano de 2014 e 
avalie se foram atingidos ou não, na íntegra ou parte 
deles. Justifique. 

Objetivos 

 
 
*Os objetivos refletem os propósitos a serem 
alcançados na Política de Assistência Social, devem ser 
formulados usando verbos no infinitivo. 

Origem dos recursos 

 
 

Origem dos recursos 

 
 

 
*Fazer uma avaliação se todos os recursos 
previstos foram recebidos e utilizados, caso houve 
alguma intercorrência (recebimento e utilização) 
colocar os motivos. 

Origem dos recursos 

 
 

 
*Recursos específicos da Política de Assistência Social, 
oriundos de convênios, doações e/ou receita própria. 
Neste item colocar o total da entidade para a Política de 
Assistência Social.  

Infraestrutura Infraestrutura 

 
 
*avaliar se as instalações previstas no plano foram todas 
utilizadas, caso tenham ocorridos alterações no previsto, 

Infraestrutura 

 
 

 
*Descrição das instalações disponíveis para as ações da 
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justifique. Política de Assistência Social. 

Para cada atividade deve ser preenchido um quadro específico 
Verifique a Resolução CNAS Nº 27/2011, disponível em: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CNAS%202011%20-%20027%20-

%2019.09.2011.pdf 

Local de execução 
 

 
*Verifique o plano de ação apresentado ao CMAS em 
2014 

Local de execução 
 

Local de execução 
 

 
*previsão da região onde serão executadas as ações da 
entidade/organização 

Atividades Planejadas 
 

Atividades Executadas 
 
*descrever o que foi realizado dentro da política de 
assistência social. 

Atividades Planejadas 
 
*descrever o que se pretende realizar dentro do previsto 
na política de assistência social. 

Objetivos 
 

Objetivos 

 
 
*revise os objetivos colocados no plano de 2014 e 
avalie se foram atingidos ou não, na íntegra ou parte 
deles. Justifique. 

Objetivos 

 
 
*Os objetivos refletem os propósitos a serem 
alcançados na Política de Assistência Social, devem ser 

formulados usando verbos no infinitivo. 

Público Alvo 
 

Público Alvo 

 

 
*avaliar se o público previsto no plano de ação é o 
mesmo que realmente participou das atividades da 
entidade/organização. 

Público Alvo 

 

 
*Descrição dos usuários a quem se destina a atuação da 
entidade/organização 

Capacidade de Atendimento 
 

Usuários atendidos 

 
 

 

*avaliar se o número de usuários atendidos 

correspondeu a capacidade de atendimento prevista para 
2014, justifique 

Capacidade de Atendimento 

 

 
 

 
*número máximo de usuários a serem atendidos 
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Recursos financeiros a serem utilizados 
 

Recursos financeiros utilizados 

 
 
*avaliar se o valor previsto foi recebido e aplicado. 

Recursos financeiros a serem utilizados 

 
*descrição em valor (R$) para a execução das 
atividades da entidade/organização. 

Recursos humanos previstos 
 

Recursos humanos envolvidos 
 

 
*Avaliar se os recursos humanos previstos no plano 
realmente atuaram e se foi em número suficiente. 

Recursos humanos envolvidos 
 

 
*descrever os profissionais envolvidos na execução das 

atividades previstas. 

Abrangência territorial 
 

Abrangência territorial 

 

 
*Avaliar se o previsto no plano corresponde ao 
executado. 

Abrangência territorial 

 

 
*Qual a área do município que os usuários podem 
residir para serem atendidos pela entidade/organização. 

critérios de acompanhamento, avaliação, 

prestação de contas 

 

critérios de acompanhamento, avaliação, 

prestação de contas 

 

critérios de acompanhamento, avaliação, 

prestação de contas 

 

Formas de participação do usuário 
 

Participação do usuário 

 

 

 

 
*avaliar se a forma de participação prevista ocorreu. 
Justifique 

Formas de participação do usuário 
 

 

 
*descrição do envolvimento do usuário no processo 
decisório(planejamento,gestão e avaliação) do 
serviço/programa/projeto. Aspecto fundamental da 
Política de Assistência Social. 

Parcerias (se for o caso) 

 

Parcerias (se for o caso) 

 

Parcerias (se for o caso) 

 

Resultados/impactos esperados 
 

Resultados alcançados/ impacto 
 
*descrever as principais aquisições dos usuários que 

foram atingidas no período.  

Resultados esperados/impacto 
 
*quais as mudanças na vida dos usuários que se 
pretende atingir ao final do período planejado. 
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