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AGENDAR ATENDIMENTO: 3277-5686 / 5688 
 

TIPO DE INSCRIÇÃO DE ACORDO COM OS ANEXOS I E III 
 

 Requerimento de Inscrição  Anexos I ou III conforme exigência e descrição da 
Resolução CMAS-BH nº 032/2016; 

 Declaração de Responsabilidade das Informações (Somente para Anexo I); 

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

 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;  

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

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

 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; 

 Plano de Ação anual, datado e assinado pelo representante legal ou procurador e pelo 
responsável técnico que o elaborou, contendo:  

o Finalidades Estatutárias;  
o Objetivos;  
o Origem e valor dos recursos;  
o Infraestrutura;  
o Identificação de cada serviço, programa, projeto ou benefício socioassistencial, 

informando respectivamente:  
 Público alvo e critérios de acesso;  
 Cronograma contendo dias e horários de funcionamento da entidade ou 

organização, bem como de cada uma de suas atividades;  
 Capacidade de atendimento;  
 Recursos financeiros a serem utilizados;  
 Recursos humanos envolvidos;  
 Abrangência territorial;  
 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. 

 Relatório de Atividades do ano anterior datado e assinado pelo representante legal ou 
procurador e pelo responsável técnico que o elaborou, contendo:  

o Objetivos;  
o Origem e valor dos recursos;  
o Infraestrutura;  
o Identificação de cada serviço, programa, projeto ou benefício socioassistencial, 

informando respectivamente:  
 Público alvo e critérios de acesso;  
 Cronograma contendo dias e horários de funcionamento da entidade ou 

organização, bem como de cada uma de suas atividades.  
 Capacidade de atendimento;  
 Recursos financeiros utilizados;  
 Recursos humanos envolvidos;  
 Abrangência territorial;  
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 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. 

 Cópia do instrumento jurídico firmado entre a entidade que presta assessoramento e 
os seus assessorados.  

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

 
 

TIPO DE INSCRIÇÃO DE ACORDO COM O ANEXO II 
 

 Requerimento de Inscrição  Anexos II conforme exigência e descrição da 
Resolução CMAS-BH nº 032/2016; 

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

 Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria registrada no cartório; 

 Cópia do documento de identidade do representante legal ou do procurador legal; 

 Relatório de Atividades do ano anterior; 

 Plano de Ação do ano corrente. 
 

 
OBSERVAÇÕES 

 

 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; 

 Para subsidiar a análise da área de preponderância, a entidade ou organização de 
assistência social deverá protocolar a Declaração de Responsabilidade das 
Informações (anexo V da Resolução CMAS-BH Nº 032, de 28 de abril de 2016), 
assinada pelo representante legal ou procurador; 

 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. 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.  

 
 

 
 


