
RESOLUÇÃO Nº 032, DE 28 DE ABRIL DE 2016.

Vide Resolução CMAS/BH nº 012, de 28 de abril de 2017.
Vide Resolução CMAS/BH nº 061, de 09 de novembro de 2016.
Vide Resolução CMAS/BH nº 014, de 16 de junho de 2020.

Define os parâmetros para a inscrição, acompanhamento e
fiscalização de entidades ou organizações de assistência social e
de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
no Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte –
CMAS-BH e dá outras providências.

Define os parâmetros para a inscrição, acompanhamento e
fiscalização de entidades ou organizações sem fins lucrativos,
que atuam na área da assistência social, e de serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho
Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte – CMAS-BH e
dá outras providências. (Redação dada pela Resolução
CMAS/BH nº 061, de 2016)

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELO HORIZONTE – CMAS-BH, no uso da

competência que lhe confere a Lei Municipal nº 10.836, de 29 de julho de 2015, que “dispõe sobre a Política

de Assistência Social no Município, institui o Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte – Suas

BH e dá outras providências”, em sua 51ª Plenária Extraordinária, realizada em 28 de abril de 2016 e,

considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do

Adolescente e dá outras providências;

considerando a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da

Assistência Social e dá outras providências e suas alterações;

considerando a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e

dá outras providências;

considerando a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política Nacional de

Assistência Social – PNAS;

considerando a Resolução CNAS nº 191, de 10 de novembro de 2005, que institui orientação para

regulamentação do art. 3º da Lei nº 8.742/93, acerca das entidades e organizações de assistência social

mediante a indicação das suas características essenciais;

considerando a Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006, que aprova a Norma Operacional

Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS;

considerando o Decreto Federal nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e

organizações de assistência social de que trata o art. 3º da Lei n. 8.742/93;
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considerando a Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 01, de 18 de junho de 2009, que aprova o

documento Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes;

considerando a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional

dos Serviços Socioassistenciais;

considerando a Lei Federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, que Dispõe sobre a certificação das

entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a

seguridade social; altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212,

de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de

30 de maio de 2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras

providências;

considerando a Resolução CNAS nº 27, de 19 de setembro de 2011, que caracteriza as ações de

assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da assistência social;

considerando a Resolução CNAS nº 33, de 28 de novembro de 2011, que define a promoção da

integração ao mercado de trabalho no campo da assistência social e estabelece seus requisitos;

considerando a Resolução CNAS nº 34, de 28 de novembro de 2011, que define a habilitação e

reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da

assistência social  e estabelece seus requisitos;

considerando a Resolução CNAS nº 18, de 24 de maio de 2012, que institui o Programa Nacional de

promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas –Trabalho;

considerando a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional

Básica da Assistência Social – NOB/SUAS;

considerando a Resolução CNAS nº 06, de 13 de março de 2013, que aprova a expansão qualificada de

Serviços de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência, em situação de dependência,

em Residências Inclusivas;

considerando a Resolução CNAS nº 04, de 11 de fevereiro de 2014, que institui o Programa Nacional de

Aprimoramento da Rede Socioassistencial Privada do Suas - Aprimora Rede e aprova os critérios e

procedimentos para incentivar a qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios

socioassistenciais ofertados pelas entidades privadas no âmbito do Suas;

considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, que define os parâmetros nacionais para

a inscrição das entidades ou organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas,

projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social;

considerando a Resolução CMAS-BH nº 053, de 12 de novembro de 2014, que regulamenta critérios e
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prazos dos Benefícios Eventuais conforme parágrafo 1º do artigo 22 da Lei Federal nº 8.742/93 (Lei

Orgânica  de Assistência Social – LOAS);

considerando a Resolução CMAS-BH nº 023, de 23 de março de 2016, que Define os parâmetros para

inscrição de serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais e ações de assessoramento,

defesa e garantia de direitos no Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte – CMAS-BH.

RESOLVE:

Art. 1º Definir os parâmetros para a inscrição de entidades ou organizações de assistência social e de

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no CMAS-BH.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º O funcionamento das entidades ou organizações de assistência social, bem como dos serviços,

programas, projetos e benefícios socioassistenciais depende de prévia inscrição no CMAS-BH.

Art. 3º As entidades ou organizações sem fins lucrativos que atuem na área da assistência social

conjuntamente com outras áreas deverão inscrever seus serviços, programas, projetos e benefícios

socioassistenciais no CMAS-BH.

Art. 3º As entidades ou organizações que não tenham atuação preponderante na área da assistência social,

mas que também atuam nessa área, deverão inscrever seus serviços, programas, projetos e benefícios

socioassistenciais no CMAS-BH. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 061, de 2016)

Art. 4º As entidades ou organizações de assistência social podem ser isolada ou cumulativamente:

I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam

programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e

indivíduos em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos normas vigentes;

II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e

executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e

das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de

assistência social, nos termos das normas vigentes;

III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam

serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos

socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades

sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência

social, nos termos das normas vigentes.
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Art. 5º As entidades ou organizações de assistência social com sede em Belo Horizonte e que não

desenvolvam qualquer serviço, programa, projeto e benefício socioassistencial nesse município não serão

inscritas no CMAS-BH.

Art. 6º A entidade ou organização de assistência social que atua no atendimento e/ou assessoramento e/ou

defesa e garantia de direitos e que não ofertar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais

no município de sua sede, deverá se inscrever no Conselho de Assistência Social do Município onde

desenvolva o maior número de atividades.

Art. 7º Não se caracterizam como entidades ou organizações de assistência social as entidades religiosas,

templos, clubes esportivos, partidos políticos, grêmios estudantis, sindicatos e associações que visem

somente o benefício de seus associados e que dirijam suas atividades a público restrito, categoria ou

classe.

CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO

Art. 8º Os critérios para a inscrição das entidades ou organizações de assistência social, bem como dos

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais são, cumulativamente:

I - ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;

II - prever em seu estatuto social que aplica suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente

no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

III - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;

IV - assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na

perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários da Política de Assistência Social;

V - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios

socioassistenciais;

VI - garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade

na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Art. 9º Para a inscrição das entidades ou organizações de assistência social, bem como dos serviços,

programas, projetos e benefícios socioassistenciais será necessário protocolar no CMAS-BH, mediante

agendamento prévio, requerimento de inscrição conforme modelo I anexo, assinado pelo representante

legal ou por procurador legal, acompanhado dos seguintes documentos:

Art. 9º Para a inscrição das entidades ou organizações que atuam exclusivamente ou preponderantemente

na área da assistência social, será necessário protocolar no CMAS-BH, mediante agendamento prévio,
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requerimento de inscrição conforme modelo I anexo, assinado pelo representante legal ou por procurador

legal, acompanhado dos seguintes documentos: (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 061, de

2016)

Art. 9º Para a inscrição das entidades ou organizações que atuam exclusivamente ou preponderantemente

na área da assistência social, será necessário remeter ao CMAS-BH, digitalizados e legíveis, via e-mail

(cmasbh@pbh.gov.br), requerimento de inscrição, conforme modelo presente no anexo I, assinado pelo

representante legal ou por procurador legal, bem como os demais documentos: (Redação dada pela

Resolução CMAS/BH nº 014, de 2020)

I - cópia da Ata de Eleição e Posse da atual diretoria da entidade registrada no cartório;

II - cópia do documento de identidade e do comprovante de endereço atualizado do presidente da entidade

ou do procurador e respectiva procuração registrada no cartório;

II - 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; (Redação dada pela Resolução

CMAS/BH nº 061, de 2016)

III - cópia do Estatuto Social vigente e suas alterações, devidamente registrado no cartório;

IV - comprovante atualizado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

V - 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;

VI - plano de ação anual, datado e assinado pelo representante legal ou procurador e pelo responsável

técnico que o elaborou, contendo:

a) finalidades estatutárias;

b) objetivos;

c) origem e valor dos recursos;

d) infraestrutura;

e) identificação de cada serviço, programa, projeto ou benefício socioassistencial, informando
respectivamente:

e.1) público alvo e critérios de acesso;

e.2) cronograma contendo dias e horários de funcionamento da entidade ou organização, bem como de
cada uma de suas atividades;

e.3). capacidade de atendimento;

e.4) recursos financeiros a serem utilizados;
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e.5) recursos humanos envolvidos;

e.6) abrangência territorial;

e.7) forma de como a entidade ou organização de assistência social fomentará, incentivará e qualificará a
participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas em todas as etapas do seu plano:
elaboração, execução, monitoramento e avaliação.

VII - relatório de atividades do ano anterior datado e assinado pelo representante legal ou procurador e

pelo responsável técnico que o elaborou, contendo:

a) objetivos;

b) origem e valor dos recursos;

c) infraestrutura;

d) identificação de cada serviço, programa, projeto ou benefício socioassistencial, informando
respectivamente:

d.1) público alvo e critérios de acesso;

d.2) cronograma contendo dias e horários de funcionamento da entidade ou organização, bem como de
cada uma de suas atividades.

d.3) capacidade de atendimento;

d.4) recursos financeiros utilizados;

d.5) recursos humanos envolvidos;

d.6) abrangência territorial;

d.7) forma de como a entidade ou organização de assistência social fomentou, incentivou e qualificou a
participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas de execução de suas
atividades, monitoramento e avaliação.

VIII - cópia do instrumento jurídico firmado entre a entidade que presta assessoramento e os seus

assessorados.

IX - cópia do comprovante de endereço atualizado da entidade ou organização de assistência social ou do

local de execução das ações socioassistenciais.

§1º 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.

§2º Para subsidiar a análise da área de preponderância, a entidade ou organização de assistência social

deverá protocolar a Declaração de Responsabilidade das Informações contida no anexo VI, assinada pelo

representante legal ou procurador. (Incluído pela Resolução CMAS/BH nº 061, de 2016)

Art. 10 As entidades ou organizações que atuam exclusivamente na área da assistência social em mais de
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um município e que a sede está localizada fora do Município de Belo Horizonte, deverão protocolar

requerimento de inscrição conforme modelo II anexo, assinado pelo representante legal ou por procurador

legal, acompanhado dos seguintes documentos:

Art. 10 As entidades ou organizações que atuam exclusivamente ou preponderantemente na área da

assistência social em mais de um município e que a sede está localizada fora do Município de Belo

Horizonte, deverão protocolar requerimento de inscrição conforme modelo II anexo, assinado pelo

representante legal ou por procurador legal, acompanhado dos seguintes documentos: (Redação dada

pela Resolução CMAS/BH nº 061, de 2016)

Art. 10 As entidades ou organizações que atuam exclusivamente ou preponderantemente na área da

assistência social em mais de um município e que a sede está localizada fora do Município de Belo

Horizonte, deverão remeter ao CMAS-BH, digitalizados e legíveis, via e-mail (cmasbh@pbh.gov.br),

requerimento de inscrição, conforme modelo presente no anexo II, assinado pelo representante legal ou

por procurador legal, bem como os demais documentos: (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº

014, de 2020)

I - cópia do comprovante de inscrição no Conselho de sua sede ou onde desenvolva o maior número de
atividades;

II - cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria registrada no cartório;

III - cópia do documento de identidade do representante legal ou do procurador legal;

IV - relatório de atividades do ano anterior;

V - plano de ação do ano corrente.

Art. 11 As entidades ou organizações que também atuam em outras áreas além da assistência social

deverão protocolar requerimento de inscrição conforme modelo III anexo, assinado pelo representante

legal ou por procurador legal, acompanhado dos documentos descritos no art. 9º.

Art. 11 As entidades ou organizações que não tenham atuação preponderante na área da assistência

social, mas que também atuam nessa área deverão protocolar requerimento de inscrição conforme modelo

III anexo, assinado pelo representante legal ou por procurador legal, acompanhado dos documentos

descritos no art. 9º. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 061, de 2016)

Art. 11 As entidades ou organizações que não tenham atuação preponderante na área da assistência

social, mas que também atuam nessa área, deverão remeter via e-mail (cmasbh@pbh.gov.br),

digitalizados e legíveis, requerimento de inscrição conforme modelo presente no anexo III, assinado pelo

representante legal ou por procurador legal, bem como os documentos descritos no art. 9º. (Redação dada

pela Resolução CMAS/BH nº 014, de 2020)

Art. 12 O requerimento de inscrição da entidade ou organização de assistência social, dos serviços,
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programas, projetos e benefícios socioassistenciais só será recebido pelo CMAS-BH mediante

apresentação de toda a documentação exigida.

§1º Se no ato do protocolo de requerimento for constatado que a documentação apresentada está

incompleta ou indevida, a mesma será imediatamente devolvida ao requerente a fim de providenciar sua

complementação ou correção, devendo ser reagendada nova data para a entrega da mesma.

§2º Recebido o requerimento de inscrição, será emitido protocolo contendo o número do processo, data,

objeto do requerimento e assinatura do responsável pelo recebimento da documentação, o qual será

entregue ao requerente.

Art. 12 O requerimento de inscrição da entidade ou organização de assistência social, dos serviços,

programas, projetos e benefícios socioassistenciais, recebido por e-mail pelo CMAS-BH, será considerado

válido somente se nele estiver contida toda a documentação exigida.

§ 1º Se a documentação apresentada estiver incompleta, indevida ou ilegível será devolvida por e-mail ao

requerente a fim de providenciar sua complementação ou correção, devendo esta ser reencaminhada, via

e-mail, ao CMAS-BH

§ 2º Após a análise da documentação, caso esteja completa, será gerado número de protocolo a ser

encaminhado como resposta ao e-mail da entidade ou organização requerente. (Redação dada pela

Resolução CMAS/BH nº 014, de 2020)

Art. 13 O CMAS-BH abrirá o processo com numeração única e sequencial, independente da mudança do

ano, para cada entidade ou organização de assistência social.

Parágrafo único. Todas as folhas do processo deverão ser numeradas.

Art. 14 As entidades ou organizações de assistência social bem como aquelas que pretendem ofertar

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais poderão obter a inscrição desde que iniciem

suas ações no prazo de até 90 (noventa) dias.

Parágrafo único. Após o prazo previsto no caput, será realizada visita técnica à entidade ou organização a

fim de comprovar a execução das ações previstas no plano de ação. Constatada a inexecução das ações,

a inscrição poderá ser cancelada pelo CMAS-BH.

Art. 14 As entidades ou organizações de assistência social, bem como aquelas que pretendem ofertar

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, poderão obter a inscrição desde que iniciem

suas ações no prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir do restabelecimento das atividades

presenciais, suspensas em decorrência da pandemia da Covid-19 no município, considerando novas

regras a serem estabelecidas pela Prefeitura de Belo Horizonte. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH
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nº 014, de 2020)

Parágrafo Único. A visita técnica à entidade, com objetivo de comprovar a execução das ações previstas

no Plano de Ação apresentado ao Conselho, será realizada de maneira planejada, assim que as

atividades presenciais forem retomadas pelo CMAS-BH. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº

014, de 2020)

DOS PROCEDIMENTOS E DA ANÁLISE DO PROCESSO

Art. 15 Ao término do procedimento descrito no artigo 13, o CMAS-BH adotará, sucessivamente, os

seguintes procedimentos:

I - análise, pela assessoria jurídica, do Estatuto Social da entidade registrado em cartório e da ata de
eleição e posse da atual diretoria, bem como de outros documentos que se fizerem necessários, com
emissão de parecer;

II - análise técnica do relatório de atividades e do plano de ação;

III - visita à entidade pelos técnicos do CMAS-BH com posterior emissão de relatório e parecer;

IV - análise pela Comissão de Normas do processo de inscrição com emissão de parecer;

V - encaminhamento de indicativo de parecer da Comissão de Normas para deliberação em Plenária.

§ 1º A primeira visita técnica será realizada após a análise e emissão de parecer da assessoria jurídica
sobre os requisitos documentais e mediante agendamento prévio de no mínimo 07 (sete) dias. § 1º A
primeira visita técnica será realizada após a análise e emissão de parecer da assessoria jurídica sobre os
requisitos documentais e mediante agendamento prévio. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 061,
de 2016)

§ 2º Na visita técnica serão observados os pontos contidos no roteiro anexo, podendo o técnico incluir
informações complementares que julgarem necessárias conforme o caso.

Art. 15 A análise do processo de inscrição será desenvolvida pelo CMAS-BH de acordo com os seguintes

procedimentos: (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 014, de 2020)

I - análise do Estatuto Social da entidade e da ata de eleição e posse da atual diretoria, bem como de
outros  documentos que se fizerem necessários, com emissão de parecer;

II - análise técnica do relatório de atividades e do plano de ação;

III - As visitas técnicas estão suspensas conforme disposto no Art. 14;

IV - realização de reuniões virtuais e/ou contatos telefônicos com os representantes das entidades e equipe
técnica, para levantamento de informações complementares à análise documental. Quando necessário,
com o intuito de subsidiar a análise técnica, serão solicitados documentos complementares para juntar ao
processo  de inscrição.

V - emissão do relatório e parecer pelos técnicos do CMAS-BH;

VI - análise do processo de inscrição com emissão de parecer pela Comissão de Inscrição,
Acompanhamento  e Fiscalização da Rede Socioassistencial;

VII - encaminhamento de parecer da Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização da Rede
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Socioassistencial para deliberação.

Art. 16 O CMAS-BH poderá solicitar, a qualquer tempo, outros documentos e/ou informações que se

fizerem necessários à instrução do processo de inscrição durante a sua tramitação. Sendo identificada

alguma inconsistência nos documentos apresentados, o CMAS-BH deverá informar a entidade ou

organização de assistência social para que esta regularize a pendência ou preste os devidos

esclarecimentos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

Art. 17 Nos casos em que a Comissão de Normas entender necessário será proposto um plano de

providências no qual constará um prazo para a regularização das pendências constatadas.

Art. 17 Nos casos em que a Comissão de Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização da Rede

Socioassistencial entender necessário será proposto um plano de providências no qual constará um prazo

para a regularização das pendências constatadas. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 014, de

2020)

§1º O plano de providências é o documento elaborado pelo CMAS-BH no qual constará as adequações e

ajustes necessários a serem providenciados pela entidade ou organização para a execução das ações

socioassistenciais como condição para a obtenção da sua inscrição.

§ 1º O plano de providências é o documento elaborado pelo CMAS-BH no qual constará as adequações e

ajustes necessários a serem providenciados pela entidade ou organização para a execução das ações

socioassistenciais. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 061, de 2016)

§2º O plano de que trata o caput será discutido em reunião na qual participará o representante legal ou

procurador da entidade ou organização de assistência social, 01 (um) técnico do CMAS-BH e 02 (dois)

membros da Comissão de Normas, sendo um representante do governo e um da sociedade civil. Em até

10 (dez) dias úteis após a reunião, o plano será encaminhado para assinatura do representante legal ou

procurador da entidade ou organização de assistência social.

§2º - O plano de que trata o caput será discutido em reunião em modalidade remota, com participação de

01 (um) técnico do CMAS-BH e 02 (dois) membros da Comissão de Inscrição, Acompanhamento e

Fiscalização da Rede Socioassistencial, sendo um representante do governo e um da sociedade civil, ou,

na sua impossibilidade, por meio de notificação por e-mail e/ou telefone do representante legal ou

procurador da entidade ou organização de assistência social, sendo este, em até 10 (dez) dias úteis após

a reunião, encaminhado para validação e, ou assinatura do representante legal ou procurador da entidade

ou organização de assistência social, devendo este ser reencaminhado para o CMAS-BH. (Redação dada

pela Resolução CMAS/BH nº 014, de 2020)

§3º Após o cumprimento do plano, a entidade ou organização de assistência social deverá protocolar no

CMAS-BH relatório contendo as adequações realizadas, observado o prazo estabelecido no plano. O

__________________________________________________________
Rua Estrela do Sul, nº 156 – Bairro Santa Tereza – CEP: 31010-240

BH/MG Telefone: 3277-5688/5686 – e-mail: cmasbh@pbh.gov.br



descumprimento do prazo implicará no indeferimento do requerimento de inscrição.

§ 3º Após a regularização das pendências a entidade ou organização de assistência social deverá

protocolar no CMAS-BH relatório contendo as adequações realizadas, até o prazo estabelecido no plano.

(Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 061, de 2016)

§4º Cumprido o plano, o técnico realizará nova visita para verificar as adequações, redigirá relatório e

parecer a ser encaminhado à Comissão de Normas para apreciação e emissão de novo parecer,

evidenciando, conforme o caso, a necessidade de outras medidas.

§ 4º Após o protocolo do documento previsto no parágrafo terceiro, o técnico do CMAS-BH realizará nova

visita para verificar as adequações, redigirá relatório e parecer a ser encaminhado à Comissão de Normas

para apreciação e emissão de novo parecer, evidenciando, conforme o caso, a necessidade de outras

medidas. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 061, de 2016)

§ 4º - Após o protocolo do documento previsto no parágrafo terceiro, o técnico do CMAS-BH realizará

análise documental para verificar as adequações, redigirá relatório a ser encaminhado à Comissão de

Inscrição, Acompanhamento e Fiscalização da Rede Socioassistencial para apreciação e emissão de

parecer. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 014, de 2020)

§ 5º O descumprimento do plano implicará no indeferimento da inscrição ou na abertura de processo de

cancelamento da inscrição, conforme o caso. (Incluído pela Resolução CMAS/BH nº 061, de 2016)

§ 5º - O descumprimento do plano poderá implicar em indeferimento da inscrição, em abertura de processo

de cancelamento da inscrição ou outro procedimento a ser proposto pela Comissão de

Inscrição,Acompanhamento e Fiscalização da Rede Socioassistencial, conforme o caso. (Redação dada

pela Resolução CMAS/BH nº 014, de 2020)

Art. 18 O prazo para apreciação do processo de inscrição é de até 90 (noventa) dias, contados da data do

protocolo do requerimento de inscrição, ressalvados os casos em que foram aplicados o plano de

providências.

Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias de acordo

com a complexidade do processo de inscrição.

Art. 18 O prazo para apreciação do processo de inscrição é de até 90 (noventa) dias, contados da data do

encaminhamento da documentação prevista nos artigos 9º ao 11º ou, caso sejam necessárias informações

e documentação complementar para análise, a partir do recebimento desta, ressalvados os casos em que

foram  aplicados o plano de providências.

Parágrafo único. O prazo a que se refere o caput poderá ser prorrogado por mais 60 (sessenta) dias diante

da complexidade do processo de inscrição da entidade ou em função das medidas temporárias de
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prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da

epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – COVID-19 (Redação

dada pela Resolução CMAS/BH nº 014, de 2020)

Art. 19 Em caso de deferimento do pedido de inscrição, o CMAS-BH emitirá comprovante de inscrição em

até 10 (dez) dias, conforme modelos anexos IV e V, válido por tempo indeterminado, assinado pelo

Presidente do CMAS-BH.

Art. 19 Em caso de deferimento do pedido de inscrição, o CMAS-BH emitirá comprovante de inscrição em

até 10 (dez) dias úteis, conforme modelos anexos IV e V, válido por tempo indeterminado, assinado pelo

Presidente do CMAS-BH. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 061, de 2016)

§1º O comprovante de inscrição será encaminhado via correspondência com Aviso de Recebimento – AR.

§1º O comprovante de inscrição será remetido à Entidade requerente via e-mail com confirmação de

recebimento pelo destinatário, sendo posteriormente encaminhado via correspondência com Aviso de

Recebimento – AR, após o retorno das atividades presenciais no CMAS-BH. (Redação dada pela

Resolução CMAS/BH nº 014, de 2020)

§2º O CMAS-BH deverá encaminhar, num prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia do ato de inscrição ao órgão

gestor a fim de que, adote as providências cabíveis junto ao Cadastro Nacional de Entidades de

Assistência Social – CNEAS.

CAPÍTULO III
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

Art. 20 Nos casos de indeferimento do requerimento de inscrição ou de cancelamento da inscrição, o

CMAS BH notificará a entidade ou organização de assistência social, no prazo de 10 (dez) dias úteis,

contados da decisão em plenária, por meio de carta com Aviso de Recebimento - AR.

Art. 20 Nos casos de indeferimento do requerimento de inscrição ou de abertura de processo de

cancelamento da inscrição motivados pelo CMAS-BH, a entidade ou organização de assistência social será

notificada, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da decisão, por meio de carta com Aviso de

Recebimento – AR. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 061, de 2016)

§1º A entidade ou organização de assistência social poderá formular Pedido de Reconsideração ao CMAS

BH, devidamente fundamentado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da assinatura do Aviso de

Recebimento - AR.

Art. 20 Nos casos de indeferimento do requerimento de inscrição ou de abertura de processo de

cancelamento da inscrição motivados pelo CMAS-BH, a entidade ou organização de assistência social será
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notificada, no  prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da decisão, via e-mail.

§ 1º - A entidade ou organização de assistência social poderá formular Pedido de Reconsideração ao

CMAS BH, devidamente fundamentado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento do

e-mail e do contato telefônico, encaminhando-o via e-mail para o CMAS-BH; (Redação dada pela

Resolução CMAS/BH nº 014, de 2020)

§2º O Pedido de Reconsideração será apreciado por uma Junta de Reconsideração, composta de forma

paritária pelo coordenador da Comissão de Normas, 01 (um) membro da Mesa Diretora e 02 (dois)

conselheiros de outras comissões.

§3º A Junta de Reconsideração poderá solicitar nova visita técnica a ser realizada por 01 (um) técnico e 01

(um) conselheiro da Comissão de Normas do CMAS-BH para avaliar a situação da entidade ou

organização de assistência social, além de outros procedimentos que se fizerem necessários, devendo

emitir parecer conclusivo no prazo de até 90 (noventa) dias contados do protocolo do Pedido de

Reconsideração.

§ 3º A Junta de Reconsideração poderá solicitar visita técnica de fiscalização a ser realizada por 01 (um)

técnico e 01 (um) conselheiro da Comissão de Normas do CMAS-BH, para avaliar a situação da entidade

ou organização de assistência social, além de outros procedimentos que se fizerem necessários, devendo

emitir parecer conclusivo no prazo de até 30 (trinta) dias contados do protocolo do Pedido de

Reconsideração. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 061, de 2016)

§ 3º A Junta de Reconsideração poderá solicitar visita técnica de fiscalização a ser realizada por pelo

menos 01 (um) técnico e 01 (um) conselheiro da Comissão de Normas, para avaliar a situação da

entidade ou organização de assistência social, além de outros procedimentos que se fizerem necessários,

devendo emitir parecer conclusivo no prazo de até 90 (noventa) dias contados do protocolo do Pedido de

Reconsideração, o qual deverá ser deliberado na primeira sessão plenária seguinte. Em caso de

necessidade, esse prazo poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.” (Redação dada pela Resolução

CMAS/BH nº 012, de 2017)

§4º Nos casos de indeferimento do Pedido de Reconsideração, o CMAS-BH comunicará a requerente, no

prazo de 10 (dez) dias úteis contados do indeferimento, por meio de carta com aviso de recebimento – AR

e arquivará o processo.

§ 4º Nos casos de indeferimento do Pedido de Reconsideração, o CMAS-BH comunicará à requerente, no

prazo de 10 (dez) dias úteis contados da decisão do Plenário, a qual será devidamente fundamentada, por

meio de carta com Aviso de Recebimento – AR e arquivará o processo. (Redação dada pela Resolução
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CMAS/BH nº 061, de 2016)

§ 3º - A Junta de Reconsideração poderá solicitar à entidade novas informações e documentos, além de

outros procedimentos necessários para avaliar os motivos do indeferimento e o pedido de reconsideração,

devendo emitir parecer conclusivo no prazo de até 30 (trinta dias) contados a partir do recebimento do

Pedido de  Reconsideração.

§ 4º - Nos casos de indeferimento do Pedido de Reconsideração, o CMAS-BH comunicará à requerente,

no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da decisão do Plenário, a qual será devidamente fundamentada,

por e mail e, posteriormente, quando retomadas as atividades presenciais no CMAS-BH, por meio de carta

com Aviso de Recebimento – AR e arquivará o processo. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº

014, de 2020)

§5º Da decisão de indeferimento do Pedido de Reconsideração não cabe recurso.

§6º A entidade ou organização de assistência social poderá, a qualquer tempo, requerer nova inscrição.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Art. 21 As entidades ou organizações de assistência social com inscrição no CMAS-BH deverão atualizar

as informações oferecidas quando do requerimento inicial e comunicar eventuais alterações de

representações legais, constitutivas ou estatutárias, protocolando a cópia da documentação específica

averbada em cartório.

Parágrafo único. Em caso de inclusão de serviços, programas, projetos e benefícios, a entidade ou

organização de assistência social deverá comunicar ao CMAS-BH, via e-mail ou ofício, para atualização de

dados cadastrais. (Incluído pela Resolução CMAS/BH nº 061, de 2016)

Art. 21 As entidades ou organizações de assistência social com inscrição no CMAS-BH deverão atualizar

as informações oferecidas no requerimento inicial caso ocorram alterações de representações legais,

constitutivas ou estatutárias, encaminhando por e-mail a cópia digitalizada e legível da documentação

específica averbada em cartório.

Parágrafo Único. Em caso de inclusão de serviços, programas, projetos e benefícios, a entidade ou

organização de assistência social deverá comunicar ao CMAS-BH, via ofício, por e-mail, para análise de

inscrição da nova oferta e atualização de dados cadastrais. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº

014, de 2020)

Art. 22 As entidades ou organizações de assistência social deverão apresentar anualmente, até 30 de abril,

no CMAS-BH, mediante agendamento prévio:

I - plano de ação do ano corrente, datado e assinado pelo representante legal ou procurador e pelo
responsável técnico que o elaborou, contendo:

__________________________________________________________
Rua Estrela do Sul, nº 156 – Bairro Santa Tereza – CEP: 31010-240

BH/MG Telefone: 3277-5688/5686 – e-mail: cmasbh@pbh.gov.br



a) finalidades estatutárias;

b) objetivos;

c) origem e valor dos recursos;

d) infraestrutura;

e) identificação de cada serviço, programa, projeto ou benefício socioassistencial, informando
respectivamente:

e.1) público alvo e critérios de acesso;

e.2) cronograma contendo dias e horários de funcionamento da entidade ou organização, bem como de
cada uma de suas atividades;

e.3). capacidade de atendimento;

e.4) recursos financeiros a serem utilizados;

e.5) recursos humanos envolvidos;

e.6) abrangência territorial;

e.7) forma de como a entidade ou organização de assistência social fomentará, incentivará e qualificará a
participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas em todas as etapas do seu plano:
elaboração, execução, monitoramento e avaliação.

II - relatório de atividades referente ao ano anterior, que evidencie o cumprimento do plano de ação, datado

e assinado pelo representante legal ou procurador e pelo responsável técnico que o elaborou, contendo:

a) objetivos;

b) origem e valor dos recursos;

c) infraestrutura;

d) identificação de cada serviço, programa, projeto ou benefício socioassistencial, informando
respectivamente:

d.1) público alvo e critérios de acesso;

d.2) cronograma contendo dias e horários de funcionamento da entidade ou organização, bem como de
cada uma de suas atividades;

d.3). capacidade de atendimento;

d.4) recursos financeiros utilizados;

d.5) recursos humanos envolvidos;

d.6) abrangência territorial;

d.7) forma de como a entidade ou organização de assistência social fomentou, incentivou e qualificou a
participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas de execução de suas
atividades, monitoramento e avaliação.

§1º Se no ato do protocolo dos documentos a que se refere este artigo for constatada alguma

inconsistência, o CMAS-BH não os receberá e informará a entidade ou organização de assistência social
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para que esta regularize a pendência ou preste esclarecimentos que se fizerem necessários, no prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis.

§2º Caso não sejam apresentados os referidos documentos, o CMAS-BH notificará a entidade ou

organização de assistência social para tomar as medidas cabíveis, sob pena de cancelamento da inscrição.

Art. 23 O CMAS-BH acompanhará e fiscalizará as entidades ou organizações de assistência social, bem

como os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais inscritos.

§1º O CMAS-BH realizará visita técnica de acompanhamento sempre que julgar necessário sob

agendamento de no mínimo 07 dias, para fins de verificar a coerência do conteúdo do plano de ação e do

relatório de atividades apresentados pela entidade ou organização de assistência social, emitindo relatório

e parecer, destacando, se houver, plano de providências aplicado anteriormente.

§ 1º O CMAS-BH realizará visita técnica de acompanhamento sempre que julgar necessário, mediante

agendamento prévio, emitindo relatório e parecer. Caso seja necessário, será proposto um plano de

providências para regularização das pendências constatadas e o descumprimento deste poderá acarretar a

abertura de processo de cancelamento da inscrição. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 061, de

2016)

§2º As visitas técnicas de fiscalização não serão agendadas e serão realizadas sempre que a Comissão de

Normas julgar necessário.

§3º A visita técnica deverá ser realizada pela equipe técnica da Secretaria Executiva do CMAS-BH ou,

excepcionalmente, nas entidades ou organizações não conveniadas, pela equipe técnica do órgão gestor

da política de assistência social, podendo, em ambos os casos, ser realizada em conjunto com

conselheiros do CMAS-BH e de outros conselhos.

§4º A Comissão de Normas poderá adotar outros procedimentos que se fizerem necessários para

acompanhamento e fiscalização das entidades ou organizações de assistência social, em especial, nos

casos de reincidência do objeto do plano de providências.

Art. 24 O CMAS-BH deverá promover pelo menos uma audiência pública anual com as entidades ou

organizações de assistência social inscritas, bem como as que ofertam serviços, programas, projetos e

benefícios socioassistenciais com o objetivo de efetivar a apresentação dessas à comunidade, permitindo a

troca de experiências e ressaltando a atuação na rede socioassistencial e o fortalecimento do Suas.

Art. 24 A audiência pública referente ao ano de 2020, poderá ser suspensa em decorrência da situação de

emergência em Saúde Pública no município ou realizada por meio de dispositivos de reunião remota.

(Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 014, de 2020)

CAPÍTULO V
DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO
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Art. 25 A inscrição das entidades ou organizações de assistência social, bem como dos serviços,

programas, projetos e benefícios socioassistenciais é por prazo indeterminado, podendo ser cancelada, a

qualquer tempo, pelo encerramento das atividades no âmbito da assistência social ou por constatação de

irregularidade ou descumprimento dos requisitos previstos nesta Resolução.

§1º A entidade ou organização de assistência social deverá comunicar ao CMAS-BH, pelo menos com 30

(trinta) dias de antecedência, quando for encerrar suas ações socioassistenciais.

§2º Quando o cancelamento se der por constatação de irregularidade ou descumprimento dos requisitos

previstos nesta Resolução será garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do art. 20.

2º Se for constatada alguma irregularidade ou descumpridos os requisitos previstos nesta Resolução, o

CMAS-BH abrirá processo de cancelamento da inscrição, no qual será garantido o direito à ampla defesa e

ao contraditório, nos termos do art. 20. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 061, de 2016)

Art. 26 Em caso de cancelamento ou alteração da inscrição, o CMAS-BH deverá encaminhar, no prazo de

10 (dez) dias úteis, cópia do ato ao órgão gestor, a fim de que adote as providências cabíveis junto ao

Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social de que trata a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de

2009 e para publicação no Diário Oficial do Município.

DO PROCEDIMENTO QUANDO DA INTERRUPÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS

Art. 27 Em caso de interrupção dos serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais, a

entidade ou organização de assistência social deverá comunicar ao CMAS-BH, apresentando a motivação,

as alternativas e as perspectivas para o atendimento do usuário, bem como o prazo para a retomada da

ação.

Parágrafo único. O prazo de interrupção não poderá ultrapassar 6 (seis) meses, sob pena de cancelamento

da inscrição no CMAS-BH.

Art. 27 Em caso de interrupção dos serviços, programas, projetos ou benefícios socioassistenciais em

decorrência da situação de emergência em Saúde Pública no município, a entidade ou organização de

assistência social deverá comunicá-la ao CMAS-BH, apresentando o motivo, as alternativas e as

perspectivas  para o atendimento ao usuário, bem como o prazo para a retomada das atividades”.

“Parágrafo Único. O prazo de interrupção não poderá ultrapassar 6 (seis) meses, contados a partir do

estabelecimento da normalidade no município, considerando as regras a serem estabelecidas pela

Prefeitura de Belo Horizonte com relação à emergência em Saúde Pública e estabelecimento de medidas

temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da epidemia de doença

infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus - COVID-19, nos termos disposto nos
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Decretos n° 17.297/2020, 17.298/2020 e 17.334/2020. (Redação dada pela Resolução CMAS/BH nº 014,

de 2020)

CAPÍTULO VI
DOS PRAZOS

Art. 28 Considera-se termo inicial dos prazos fixados por esta Resolução o primeiro dia útil seguinte à

notificação e, em caso de deliberação em Plenária, o primeiro dia útil seguinte à sessão.

Parágrafo único. As notificações consideram-se realizadas no primeiro dia útil seguinte se tiverem ocorrido

em sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo.

DA CONSULTA AO PROCESSO E DAS CÓPIAS

Art. 29 O direito de consultar ou de reter provisoriamente o processo é restrito às partes ou aos seus

procuradores, mediante requerimento por escrito e apresentação do documento de identidade e/ou da

procuração, respectivamente.

Parágrafo único. O interessado disporá de até 04 (quatro) horas para tirar cópias do processo, respeitado o

horário de funcionamento do CMAS-BH.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30 As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP poderão obter a inscrição desde

que atendam aos critérios estabelecidos nesta Resolução e no Decreto Federal nº 6.308/2007.

Art. 31 Os pareceres da Comissão de Normas ou da Junta de Reconsideração, conforme o caso, com

indicativo de deferimento, indeferimento ou cancelamento de inscrição serão submetidos à aprovação da

plenária.

Art. 32 As deliberações da Plenária deverão ser publicizadas por meio de Resolução do CMAS-BH. Art. 33

Os casos omissos serão discutidos na Mesa Diretora do CMAS-BH e encaminhados para plenária.

Art. 34 Fica revogada a Resolução nº 64, de 12 de dezembro de 2013.

Art. 35 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 28 de abril de 2016.

Márcio Caldeira

Presidente do CMAS-BH
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ANEXO I

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

(O requerimento contido nesse anexo refere-se à solicitação de inscrição como entidade ou
organização de assistência social)

Senhor (a) Presidente do Conselho de Assistência Social de Belo Horizonte – MG,

A entidade ou organização de assistência social abaixo qualificada, por seu representante legal

infra-assinado, vem requerer sua inscrição nesse Conselho.

A - Dados da entidade ou organização de assistência social:

Nome

CNPJ:

Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundária:

Data de inscrição no CNPJ:

Endereço:  nº, Bairro: , Município: , UF: CEP: Tel.: FAX: E-mail:

Atividade Principal:

Inscrição:

( ) CONSEA  ( ) CMDCA ( ) CONSELHO DO IDOSO

Outros (especificar)

Citar os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais realizados no Município:

Relação de todos os estabelecimentos da entidade ou organização de assistência social (CNPJ e

endereço completo):
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B - Dados do representante legal da entidade ou organização de assistência social:

Nome:

Endereço: nº Bairro: Município: UF: CEP: Tel.: Celular: E-mail:

RG: CPF: Data nasc.: / / Escolaridade:

Período do Mandato:

C - Informações adicionais:

Termos em que, pede deferimento.

Local Data / / Assinatura do representante legal ou procurador
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ANEXO II

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

(O requerimento contido nesse anexo refere-se à solicitação de inscrição 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)

Senhor (a) Presidente do Conselho de Assistência Social de Belo Horizonte – MG,

A entidade ou organização de assistência social abaixo qualificada, com atuação também neste

município, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer a inscrição dos serviços,

programas, projetos e benefícios socioassistenciais abaixo descritos, nesse Conselho.

A - Dados da entidade ou organização de assistência social:

Nome

CNPJ:

Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundária:

Data de inscrição no CNPJ: / /

Endereço: nº Bairro: Município: U F: C E P: Tel.: FAX: E-mail:

Atividade Principal:

Inscrição:

A entidade ou organização de assistência social está inscrita no Conselho Municipal de

Assistência Social de sob o nº desde / / ( ) CONSEA  ( ) CMDCA  ( ) CONSELHO DO IDOSO

Outros (especificar)

Citar os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais realizados no Município:

Relação de todos os estabelecimentos da entidade ou organização de assistência social

(CNPJ e endereço completo):

B - Dados do representante legal da entidade ou organização de assistência
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social:

Nome:

Endereço: nº Bairro: Município: UF: CEP: Tel.: Celular: E-mail:

RG: CPF: Data nasc.: / / Escolaridade: Período do Mandato:

C - Informações adicionais:

Termos em que, pede deferimento.

Local Data / /

Assinatura do representante legal ou procurador
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ANEXO III

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

(O requerimento contido nesse anexo refere-se à solicitação de inscrição de serviços,

programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados por entidades ou organizações

que também atuam em outras áreas, além da assistência social)

Senhor (a) Presidente do Conselho de Assistência Social de Belo Horizonte – MG,

A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer a

inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais abaixo descritos,

nesse Conselho.

A - Dados da entidade:

Nome

CNPJ:

Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundária:

Data de inscrição no CNPJ: / /

Endereço: nº Bairro:

Município: U F: C E P: Tel.: FAX: E-mail:

Atividade Principal:

Inscrição:

( ) CONSEA  ( ) CMDCA ( ) CONSELHO DO IDOSO

Outros (especificar)

Citar os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais realizados no Município:

B - Dados do representante legal da entidade:

Nome:

Endereço: nº Bairro: Município: UF: CEP: Tel.: Celular: E-mail: RG: CPF: Data

nasc.: / / Escolaridade:

Período do Mandato:
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C - Informações adicionais:

Termos em que, pede deferimento.

Local Data / / Assinatura do representante legal ou procurador
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ANEXO IV

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL

Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte – MG.

INSCRIÇÃO Nº

A entidade , CNPJ , com sede em , é inscrita neste Conselho, sob número ,

desde / / .

A entidade executa(rá) o(s) seguinte(s) serviço(s)/programa(s)/projeto(s)/benefício(s)

socioassistenciais (listar todos, constando os endereços respectivos caso a entidade os

desenvolva em mais de uma unidade/estabelecimento no mesmo município):

A presente inscrição é por tempo indeterminado.

Local Data / /

Assinatura do (a) Presidente do CMAS-BH

(período de gestão de XXXX a XXXX)
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ANEXO V

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE

( ) Serviços

( ) Programas

( ) Projetos

( ) Benefícios socioassistenciais

( ) Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos

Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte – MG.

INSCRIÇÃO Nº

O(s) seguinte(s) serviço(s) socioassistencial (is) (listar todos, constando os respectivos endereços

de funcionamento), caso esses sejam desenvolvidos em mais de um endereço no mesmo

município.

O(s) seguinte(s) benefício(s) socioassistencial (is) (listar todos, constando os respectivos endereços

de funcionamento), caso esses sejam desenvolvidos em mais de um endereço no mesmo

município.

Estes são/serão executados pela entidade , CNPJ , com sede em (município/estado) e

encontram-se em acordo com as normativas vigentes, dentre elas, a Resolução CNAS nº 14/2014.

A presente inscrição tem validade por tempo indeterminado.

Local Data / /

Assinatura do (a) Presidente do CMAS-BH

(período de gestão de XXXX a XXXX)
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

A entidade , inscrita no CNPJ sob nº , com endereço ,

no município de / , declara, para fins de inscrição neste Conselho,  que exerce

preponderantemente¹ suas atividades na área da assistência social, de acordo com art. 22,

parágrafo único, da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 e com o art. 10, §1º, do Decreto

nº 8.242, de 23 de maio de 2014.

Declara ainda, sob as penas da Lei², que as informações contidas neste documento são

verdadeiras.

Belo Horizonte, de de .

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal ou Procurador

¹Na análise da preponderância deve ser observado o que dispõe a ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONJUNTA MDS/CNAS. Comentários à
Resolução CNAS nº 14/2014, comentário 20. São indicadores da área de preponderância da entidade: ofertas prestadas no âmbito da
política de assistência social; quantidade de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais em relação aos demais
serviços prestados pela entidade; público das ofertas socioassistenciais; capacidade de atendimento correspondente às ofertas
socioassistenciais prestadas; montante de recursos financeiros empreendidos; quantidade de recursos humanos alocados nas
respectivas prestações socioassistenciais; a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, art. 22, parágrafo único: considera-se área
de atuação preponderante aquela definida como atividade econômica principal no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda e o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, art. 10, §1º: a atividade econômica principal constante do CNPJ deverá
corresponder ao principal objeto de atuação da entidade [...], sendo preponderante a área na qual a entidade realiza a maior parte de
suas despesas.

²Falsidade Ideológica: Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e
multa, se o documento é particular. (Decreto 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal).
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