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EDITAL CMAS DE CHAMADA PÚBLICA Nº002/2022 

 

1.PREÂMBULO 

 

Considerando a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 12.435 de 2011 que 

dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, em especial o artigo 1º, que 

dispõe sobre o caráter não contributivo da Assistência Social, o artigo 3º, que dispõe sobre o conceito de 

entidades de assistência social e artigo 9º, que trata do funcionamento das entidades ou organizações de 

assistência social; 

 

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

Assistência Social; 

 

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 nº 002, de 06 de outubro de 2016, que define os parâmetros para a 

inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas e projetos 

socioassistenciais no Conselho  Municipal de Assistência Social de Diamantina. 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Diamantina, no uso de suas atribuições, conferidas pela 

Lei Federal nº. 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei Municipal nº2308/1995, TORNA PUBLICO o 

presente edital de chamada pública para a revalidação da inscrição existente e Requerimento de Nova 

Inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais no CMAS de Diamantina. 

 

2. DAS ENTIDADES  

 

2.1 - As entidades e organizações de assistência social podem ser isolada ou cumulativamente: 

 

2.1.1. 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 da Lei nº 8.742, 

de 07 de dezembro de 1993, e Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009; 

 

2.1.2 - 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 
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assistência social, nos termos da Lei nº 8.742, de 1993, e respeitadas as deliberações do CNAS de que 

tratam os incisos I e II do art. 18 daquela Lei, tais como: 

a) assessoria política, técnica, administrativa e financeira a movimentos sociais, organizações, grupos 

populares e de usuários, no fortalecimento de seu protagonismo e na capacitação para a intervenção 

nas esferas políticas, em particular na Política de Assistência Social; Sistematização e difusão de 

projetos inovadores de inclusão cidadã que possam apresentar soluções alternativas a serem 

incorporadas nas políticas públicas; 

 

b) estímulo ao desenvolvimento integral sustentável das comunidades e à geração de renda; 

 

c) produção e socialização de estudos e pesquisas que ampliem o conhecimento da sociedade e dos 

cidadãos/ãs sobre os seus direitos de cidadania, bem como dos gestores públicos, subsidiando os na 

formulação e avaliação de impactos da Política de Assistência Social; 

 

2.1.3  - 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 da Lei nº 8.742, de 1993, e respeitadas às deliberações do CNAS de que 

tratam os incisos I e II do art. 18 daquela Lei, tais como: 

 

a) promoção da defesa de direitos já estabelecidos através de distintas formas de ação e 

reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade; 

 

b) formação política-cidadã de grupos populares, nela incluindo capacitação de conselheiros/as e 

lideranças populares; 

 

c) reivindicação da construção de novos direitos fundados em novos conhecimentos e padrões de 

atuação reconhecidos nacional e internacionalmente; 

 

3. DAS DEMONSTRAÇÕES DAS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES  

 

3.1. -  As entidades e organizações de assistência social para revalidação  da inscrição existente e 

requerimento de   novo de Inscrição comprovarão documentalmente:  

3.1.1 - Ser pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativo, devidamente constituída. 

3.1.2 – Demonstrar a aplicação de suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente 

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

3.1.3 – Apresentar  Plano De Ação Anual contendo: 

 

a) finalidades estatutárias; 
b) objetivos; 
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c) origem dos recursos; 
d) infraestrutura; 

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

respectivamente: 

e.1) público alvo; 

e.2) capacidade de atendimento; 

e.3) recurso financeiro utilizado; 

e.4) recursos humanos envolvidos; 

e.5) abrangência territorial; 

e.6) demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas em 

todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento. 

 

3.1.4 -  Apresentar  RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO ANTERIOR, contendo os seguintes  dados : 

a) finalidades estatutárias; 

b) objetivos; 

c) origem dos recursos; 

d) infraestrutura; 

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

respectivamente: 

e.1) público alvo; 

e.2) capacidade de atendimento; 

e.3) recurso financeiro utilizado; 

e.4) recursos humanos envolvidos. 

e.5) abrangência territorial; 

e.6) demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas em 

todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento".  

  

 

4. DO FUNCIONAMENTO 

 

 4.1 - O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no 

Conselho Municipal de Assistência Social, o qual após o deferimento da inscrição ou revalidação efetuará a 

fiscalização das entidades e organizações inscritas. 

 

4.2. O deferimento da revalidação da inscrição o CMAS devem  observar os CRITERIOS PARA 

FUNCIONAMENTO,  conforme o  artigo Art. 6º da Resolução CNAS nº. 014/2014, onde as entidades ou 

organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais comprovar os criterios do item 6.   

 

5. DO RECONHECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES E ENTIDADES  
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5.1 – OBJETIVO DA INSCRIÇÃO ou REVALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO:  

 

a. Integrar as entidades à Rede Socio assintencial de forma organizada e efetiva. 

 

b. A revalidação e inscrição dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no CMAS 

de Diamantina, é o reconhecimento público das ações realizadas pelas entidades e organizações 

sem fins econômicos, ou seja, sem fins lucrativos, no âmbito da Política de Assistência Social. 

 

c. Reorganização de todos os serviços de atendimento que deverão estar de acordo com a Resolução 

CNAS nº 014/2014, Decreto 6.308/2007, Resolução CMAS 002/2016 e a Resolução CNAS109/2009, 

que trata da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

 

d. Os serviços de assessoramento, defesa e garantia de direitos deverão estar de acordo com a Lei 

Federal nº. 8.742, de 1993. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO  OU  REVALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

  

6.1. - Os critérios para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos 

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

6.1.1  - Executar ações de caráter continuado, permanente e planejado; 

6.1.2 - Assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na 

perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários; 

6.1.3  - Garantir a gratuidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; 

6.1.4  - garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da missão da 

entidade ou organização, bem como da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais. 

 

6.2. É VEDADO AO CMAS INSCREVER: 

I. As organizações religiosas destinadas a fins exclusivamente religiosos; 

II. Os clubes esportivos; 

III. Os partidos políticos; 

IV. Os grêmios estudantis; 

V. os fundos de pensão, os sindicatos, as associações, as entidades ou fundações que visam exclusivamente 

o benefício dos seus associados ou funcionários; 

VI. Entidades que tenham finalidade lucrativa. 

 

7. DA INTERRUPÇÃO  DOS SERVIÇOS 

 

7.1. Em caso de interrupção de serviços, a entidade deverá encaminhar um comunicado ao CMAS de 

Diamantina, apresentando a motivação, as alternativas e as perspectivas para atendimento do usuário, bem 

como o prazo para a retomada dos serviços. 



 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 
Rua Caetano Mascarenhas, 44, 132, bairro Rio Grande Diamantina  

Email:cmasocialdtna@yahoo.com.br – (38)3531 7049 
GESTÃO:  2020/2024 

 

7.1.1 - O prazo de interrupção dos serviços não poderá ultrapassar seis meses sob pena de cancelamento da 

inscrição da entidade e/ou do serviço. 

7.1.2 -  Cabe ao CMAS de Diamantina, acompanhar, discutir e encaminhar as alternativas para a retomada 

dos serviços, programas e projetos interrompidos. 

 

8. DA DOCUMENTAÇÃO   

 

8.1. As entidades e organizações de assistência social deverão apresentar os seguintes documentos para 

obtenção da inscrição: 

8.1.1 -  Requerimento de inscrição, conforme modelo fornecido no ANEXO  I do presente edital; 

8.1.2 -  Cópia do estatuto social (atos constitutivos) devidamente registrado em cartório; 

8.1.3 - Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório; 

8.1.4  - Plano de ação anual e Relatório de Atividades do ano anterior. 

8.1.5 - Cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ atualizado ( 

90 dias). 

 

8.2 -  As entidades e organizações sem fins econômicos 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, além de demonstrar que cumprem os critérios  dos ítens 4 e 6 do 

presente edital , mediante apresentação dos seguintes documentos: 

 

8.2.1 -  Requerimento de inscrição, conforme modelo fornecido no ANEXO  II do presente edital; 

8.2.2-  Cópia do Estatuto Social (atos constitutivos) devidamente registrado em cartório; 

8.2.3  - Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria,devidamente registrada em cartório; 

8.2.4  - Plano de ação; 

8.3 -  Apresentação  de Declaração de aceitação dos  termos do edital e legislação  pertinente conforme 

modelo  fornecido no ANEXO IV  do presente edital 

8.4 – Cópia de documento de identidade com foto  do representante legal da entidade. 

 

9.  DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 

 

 9.1  Caberá ao CMAS de Diamantina as seguintes atribuições: 

9.1.1  - Receber e analisar os pedidos de inscrição ou revalidação de inscrição da documentação respectiva; 

9.1.2  Providenciar visita à entidade ou organização de assistência social e emissão de parecer sobre as 

condições para o funcionamento, para posterior discussão  e deliberação dos requerimentos em reunião 

plenária; 

9.1.3 – Após deferimento da inscrição ou revalidação, encaminhar a documentação ao órgão gestor para 

inclusão no Cadastro Municipal de Entidades e Organizações de Assistência Social de que trata a Lei 12.101, 

de 27 de novembro de 2009, e guarda garantido o acesso aos documentos sempre que se fizer necessário, 

em função do exercício do controle social, obedecendo  à ordem cronológica de apresentação do 

requerimento de inscrição. 
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10. DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO    

 

10.1 Após  análise e deferimento  da inscrição ou revalidação pela comissão Especial, o Conselho Municipal 

de Asistencia Social fornecerá  a entidade  o comprovante de inscrição  conforme modelo apresentado no 

ANEXO III do presente edital. 

 

10.1.1 O Conselho Municipal de Assistência Social continuará respeitando a numeração única e sequencial 

deste sua primeira emissão da inscrição ou revalidação independentemente da mudança do ano e editais de 

seleção do CMAS. 

 

11. PARA REVALIDAÇÃO - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

 

11.1 -  As entidades e organizações de assistência social  inscritas no CMAS de Diamantina deverão enviar 

por email cmasocialdtna@yahoo.com.br  até  o 31 de MARÇO  de 2023, ao Conselho Municipal de 

Assistência Social os documentos  sitados no item 8,8.1 e 8.2. 

 

 

12. DO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO 

 

12.1 -  A inscrição ou revalidade da inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de 

descumprimento dos requisitos e legislação pertinente a matéria, garantido o direito à ampla defesa e ao 

contraditório. 

12.2 - Da decisão que indeferir ou cancelar a inscrição ou revalidação  a entidade poderá recorrer. 

12.3 - O prazo recursal será de 30 dias, contados a partir do dia seguinte ao da ciência da decisão. 

12.4 -  As entidades inscritas deverão comunicar o encerramento de suas atividades, programas e/ou projetos 

ao CMAS de Diamantina, no prazo de 30 dias. 

 

13. - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1 - As entidades e organizações de assistência social inscritas anteriormente à publicação desta edital 

deverão requerer junto ao CMAS de Diamantina, a inscrição e ou renovação de inscrição, conforme 

procedimentos e critérios dispostos neste edital, até o dia 31/03/2023 , referidos da publicação do mesmo no 

Diário Oficial, e mural Público Municipal. A documentada deve ser entregue na  sala dos conselhos à Rua 

Coronel Caetano Mascarenhas, 44, Rio Grande em Diamantina ou digitalizada e identificada no arquivo pdf 

via email cmasocialdtna@yahoo.com.br .     

 

13.2 - As  entidades  assumem  os custos para a preparação e apresentação de seus requerimentos, sendo 

que o CMAS de Diamantina não se responsabilizará, em qualquer hipótese, por estas despesas, 

independentemente da condução ou do resultado da solicitação.  
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13.3 - A apresentação do Requerimento de Inscrição , implicará na aceitação, por parte da entidade , das 

condições previstas neste EDlTAL e seus ANEXOS.  

 

13.4 - A Entidade é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

colacionados  respondendo civil e criminalmente pelos mesmas em qualquer fase da Inscrição e Fiscalização  

 

13.5. Os casos omissos neste EDlTAL serão solucionados pela Comissão Especial de conselheiros do  

CMAS, constituida para analisar e dar parecer final dos requerimentos e análise da documentação 

protocolada.  

 

13.6 - Será competencia do Plenário do CMAS, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para solução de questões oriundas deste Edital.  

 

13.7 - O edital e seus anexos estarão a disposição das Entidades interessadas, junto ao  site do Município de 

Diamantina, no link do Conselho Municipal de Assistencia Social http://diamantina.mg.gov.br/servicos-ao-

cidadao/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-assistencia-social/ 

 

13.8 - Os documentos que integram o presente EDITAL estão dispostos em  anexos, a saber:  

 

ANEXO I -  Modelo Requerimento de Inscrição como ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL e ANEXO I – A   

formulário de inscrição para entidades, serviços, programas ou projetos que atuem na MODALIDADE DE 

ATENDIMENTO; 

ANEXO II - Modelo Requerimento de Inscrição que refere-se à solicitação de Inscrição de serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados fora da sede da entidade de assistência social. 

ANEXO III – Modelo de Requerimento que refere-se à solicitação de Inscrição de serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais prestados por entidades não preponderantes de assistência social. 

ANEXO IV – COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ( documento preenchido pelo CMAS); 

ANEXO V – COMPRONATE DE INSCRIÇÃO de entidades  não preponderantes de assistência social ou 

realizados fora da sede das entidades de assistência social. 

ANEXO VI -  Modelo de Plano de Ação Anual.  

ANEXO VII – Modelo de RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Diamantina, 21 de novembro de 2022. 

 

 

Kátia Aparecida da Cruz Silva 
Presidente  

 
Comissão Permanente de Inscrição e Renovação, Avaliação e Monitoramento das Entidades:  
Ozania Joaquina dos Reis  
Paulina Barbosa de Souza 
Convidados: Ivanete de Cassia Correia Faria  e 
Carina Cordeiro Silva Porto. 

http://diamantina.mg.gov.br/servicos-ao-cidadao/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-assistencia-social/
http://diamantina.mg.gov.br/servicos-ao-cidadao/conselhos-municipais/conselho-municipal-de-assistencia-social/

