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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 

ATENÇÃO, somente encaminhe os documentos depois de participar da OFICINA DE 
INSCRIÇÃO INICIAL, caso não tenha participado mande um e-mail para 

cmasbh@pbh.gov.br ou ligue para os telefones 3277-5688/5686 para solicitar a 
participação 

 
Todos os documentos deverão ser enviados por e-mail para o endereço eletrônico: 
cmasbh@pbh.gov.br, digitalizados e legíveis. 
 
Para inscrições de entidades com atuação exclusiva ou preponderante na Assistência 
Social ou inscrição de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
em Belo Horizonte: 
 

1. Requerimento de Inscrição conforme exigência e descrição da Resolução 
CMAS-BH nº 032/2016:  

• Anexo I - inscrição de entidade com atuação exclusiva ou 
preponderante na Assistência Social; 

• Anexo III - inscrição de serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciai 

2. Anexo VI - Declaração de Responsabilidade das Informações (Somente para 
inscrição de Entidade com atuação exclusiva ou preponderante na Assistência 
Social que realizou o requerimento através do Anexo I); 

3. Cópia da Ata de Eleição e Posse da atual diretoria da entidade registrada no 
cartório; 

4. Cópia do documento de identidade e do comprovante de endereço atualizado 
do representante legal da entidade ou do procurador e respectiva procuração 
registrada no cartório;  

5. Cópia do Estatuto Social vigente e suas alterações, devidamente registrado no 
cartório;  

6. Comprovante atualizado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
- CNPJ;  

7. Cópia do comprovante de endereço recente/atualizado da entidade ou 
organização de assistência social ou do local de execução das ações 
socioassistenciais.  

8. Alvará de Localização e Funcionamento - ALF ou Consulta de Viabilidade do 
local, com a informação de que a atividade é admitida no endereço e está 
dispensada da obtenção de ALF. Clique aqui para saber mais: Site PBH - ALF; 

9. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou sua dispensa (Todas as 
empresas devem passar por um processo de licenciamento junto ao Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), independente do ano de 
abertura, atividade econômica ou porte). Clique aqui para saber mais: Site 
CBMG - AVCB; 

10. Alvará de Autorização Sanitária - AAS ou sua dispensa. Clique aqui para saber 
mais: Site PBH - AAS; 

11. Declaração contendo o rol de filiais da instituição, se houver, devidamente 
assinada pelo representante legal da entidade ou procurador e por técnico 
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade - CRC/MG; 

mailto:cmasbh@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/empreendedor/abrir-minha-empresa/alvara-localizacao-funcionamento#:~:text=O%20ALF%20%C3%A9%20o%20documento,acordo%20com%20as%20normas%20estabelecidas
https://www.bombeiros.mg.gov.br/licencieempresa
https://www.bombeiros.mg.gov.br/licencieempresa
https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a8069ea9b0e547c499738/5dc8470253fd6b5bbd99185f/servicos+requerimento-de-alvara-de-autorizacao-sanitaria-aas-pessoa-juridica
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12. Plano de Ação anual, datado e assinado pelo representante legal ou procurador 
e pelo responsável técnico que o elaborou; 

13. Relatório de Atividades do ano anterior datado e assinado pelo representante 
legal ou procurador e pelo responsável técnico que o elaborou. Não se aplica 
a apresentação do relatório de atividades à entidade ou organização de 
assistência social recém-constituída ou que ainda não está em funcionamento, 
devendo a mesma apresentar uma declaração, assinada pelo representante 
legal ou procurador, contendo a informação de que, no ano anterior ao 
requerimento, não executava ações no âmbito da assistência social; 

14. Cópia do instrumento jurídico firmado entre a entidade que presta 
assessoramento e os seus assessorados, somente para entidades com Ações 
de Assessoramento 

 
Para Inscrições de Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais de 
Entidade ou Organização que atua exclusivamente na área da Assistência Social em 
mais de um município e que a sede está localizada fora do município de Belo 
Horizonte (Anexo II) 
 
1. Requerimento de Inscrição; 
2. Cópia do comprovante de inscrição no Conselho de sua sede ou onde desenvolva 

o maior número de atividades;  
3. Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria registrada no cartório; 
4. Cópia do documento de identidade do representante legal ou do procurador legal; 
5. Cópia do comprovante de endereço recente/atualizado da entidade ou 

organização de assistência social ou do local de execução das ações 
socioassistenciais; 

6. Alvará de Localização e Funcionamento - ALF ou Consulta de Viabilidade do local, 
com a informação de que a atividade é admitida no endereço e está dispensada 
da obtenção de ALF. Clique aqui para saber mais: Site PBH - ALF; 

7. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou sua dispensa (Todas as 
empresas devem passar por um processo de licenciamento junto ao Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), independente do ano de abertura, 
atividade econômica ou porte). Clique aqui para saber mais: Site CBMG - AVCB; 

8. Alvará de Autorização Sanitária - AAS ou sua dispensa. Clique aqui para saber 
mais: Site PBH - AAS; 

9. Plano de Ação anual, datado e assinado pelo representante legal ou procurador e 
pelo responsável técnico que o elaborou; 

10. Relatório de Atividades do ano anterior datado e assinado pelo representante legal 
ou procurador e pelo responsável técnico que o elaborou. Não se aplica a 
apresentação do relatório de atividades à entidade ou organização de assistência 
social recém-constituída ou que ainda não está em funcionamento, devendo a 
mesma apresentar uma declaração, assinada pelo representante legal ou 
procurador, contendo a informação de que, no ano anterior ao requerimento, não 
executava ações no âmbito da assistência social; 

11. Cópia do instrumento jurídico firmado entre a entidade que presta 
assessoramento e os seus assessorados, somente para entidades com Ações de 
Assessoramento 

 

mailto:cmasbh@pbh.gov.br
https://prefeitura.pbh.gov.br/empreendedor/abrir-minha-empresa/alvara-localizacao-funcionamento#:~:text=O%20ALF%20%C3%A9%20o%20documento,acordo%20com%20as%20normas%20estabelecidas
https://www.bombeiros.mg.gov.br/licencieempresa
https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a8069ea9b0e547c499738/5dc8470253fd6b5bbd99185f/servicos+requerimento-de-alvara-de-autorizacao-sanitaria-aas-pessoa-juridica
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OBSERVAÇÕES * 
● O requerimento de inscrição da entidade ou organização de assistência social, dos 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais só será recebido pelo 
CMAS-BH mediante apresentação de toda a documentação exigida.  

● Caso a documentação apresentada esteja incompleta, indevida ou ilegível, a 
mesma será imediatamente devolvida ao requerente a fim de providenciar sua 
complementação ou correção no prazo de 5 (cinco) dias úteis conforme art. 16 da 
Resolução CMAS-BH nº 32/2016.  

● O prazo para apreciação do processo de inscrição é de até 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data do recebimento da documentação completa, devida e 
legível ou caso sejam necessárias informações e documentação complementar 
para análise. O prazo poderá ser prorrogado por mais 60 dias diante da 
complexidade do processo de inscrição da entidade. 

● Inicia-se o prazo a partir do recebimento da documentação completa, devida e 
legível inclusive Plano de Ação que necessitou de revisão, ressalvados os casos 
em que foram aplicados o plano de providências, onde o prazo poderá ser 
diferente.  

mailto:cmasbh@pbh.gov.br

