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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS 
São José do Rio Preto – SP 

 
RESOLUÇÃO Nº77, DE 18 DE AGOSTO DE 2010 

  
    

Dispõe sobre os requisitos necessários para a obtenção de inscrição dos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho de 

Assistência Social do Município de São José do Rio Preto. 

 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, por seu Plenário, 
na 17 Reunião Extraordinária , realizada no dia 18 de Agosto de 2010, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 9º da Lei Federal 8.742 de 7.12.1993 (LOAS), o inciso IX do artigo 2º da Lei Municipal 6.110 
de 14/12/1995, com redação dada pela Lei 9.575 de 26/12/2005 c/c o artigos 4º  do Regimento Interno de 
04/07/2006;   

 

Considerando o artigo 3º da Lei Federal 8.742, de 7.12.1993, e o Decreto Federal nº 6.308, de 14 de 
dezembro de 2007, que caracterizam as entidades e organizações de assistência social; 

 

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 109, de 11 de novembro de 2009, que 

aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 

 

Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 16, de 5 de maio de 2010, que define os 

parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência social nos Conselhos de Assistência 

Social; 

 

Considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados por entidades e 

organizações de assistência social deverão estar em consonância com o conjunto normativo da Política Nacional de 

Assistência Social em vigor e suas Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade na prestação de 

serviços e nas condições de trabalho; 

 

RESOLVE: 
Artigo 1º - Todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais desenvolvidos no município de São 

José do Rio Preto deverão estar de acordo com a Lei Federal 8.742, de 7.12.1993, o Decreto Federal nº 6.308, de 14 de 

dezembro de 2007 e a Resolução CNAS nº 109, de 11/11/2009. 

 

Artigo 2º - A entidade ou organização de assistência social, com sede em outro município, mas que também 

desenvolve atividades em São José do Rio Preto, deverá inscrever seus serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social, desde que cumpridos os critérios estabelecidos nesta 

Resolução. 

 

Artigo 3º - A entidade ou organização sem fins econômicos, com sede em São José do Rio Preto, que não tenha atuação 

preponderante na área de assistência social, mas que também atue nessa área, deverá inscrever seus serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais no CMAS, desde que cumpridos os critérios estabelecidos nesta 

Resolução. 

 



 

 

Artigo 4º - Para ter direito à inscrição de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no CMAS é 

necessário preencher, cumulativamente, os seguintes critérios:  

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

II - assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na perspectiva da 

autonomia e garantia de direitos dos usuários; 

III - garantir a gratuidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais; 

IV - 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. 

 

Artigo 5º - Para obter a inscrição de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, a entidade ou 

organização de assistência social referida no artigo 3º, ou seja, com atuação também na área da assistência social, além 

de apresentar os documentos dos itens I e II, abaixo relacionados, deverá preencher  requerimento fornecido pelo 

CMAS (anexo I) , subscrito por seu representante legal ou substituto, devidamente identificado. 

I – relativos aos seus dirigentes (Diretoria executiva ou seu congênere): 
a) cópia do RG e CPF/MF; 

b) atestado de antecedentes criminais expedido pelo Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, com data de 

emissão inferior a 90  (noventa) dias; 

c) comprovante de endereço. 

 
II – relativos à entidade: 
a) cópia do estatuto social registrado em cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, bem como das últimas 

alterações devidamente registradas, se houver. 

b) cópia da ata de eleição e posse dos membros da atual diretoria, devidamente registrada no cartório de Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas; 

c) cópia do documento de inscrição no CNPJ/MF (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) devidamente atualizado; 

d) prova de manutenção de vínculo empregatício de profissional de nível superior nos termos da NOB/RH SUAS, com 

carga horária mínima de 20 (vinte) horas semanais, e que figure como responsável técnico pela entidade. 

e) demonstrar que aplicam suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no território 

nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (relatório de atividades e balanço 

patrimonial); 

f) plano de ação do corrente ano nos moldes do documento anexo III, que integra esta Resolução, para todos os fins, e 

que conterá;  

1.  finalidades estatutárias; 

2.  objetivos; 

3.  origem dos recursos; 

4.  infraestrutura; 

5. identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial executado, informando 

respectivamente: 

a) público alvo; 

b) capacidade de atendimento; 

c) recurso financeiro utilizado; 

d) recursos humanos envolvidos; 

e) abrangência territorial; 

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

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

 

g) relatório de atividades nos moldes do documento anexo IV, que integra esta Resolução, para todos os fins, e que 

conterá:  

1.  finalidades estatutárias; 

2.  objetivos; 

3.  origem dos recursos; 

4.  infraestrutura; 

5. identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial executado, informando 

respectivamente: 

a) público alvo; 

b) capacidade de atendimento; 

c) recurso financeiro utilizado; 

d) recursos humanos envolvidos. 

 

Artigo 6º - Para obter a inscrição de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, a entidade ou 

organização de assistência social referida no artigo 2º, ou seja, com sede em outro município, além de apresentar os 

documentos dos itens I e II do artigo 5º supracitado,  deverá: 



 

 

a)  Preencher requerimento fornecido pelo CMAS (anexo II) , subscrito por seu representante legal ou substituto, 

devidamente identificado. 

b) Apresentar comprovante de inscrição no Conselho de sua sede ou onde desenvolve o maior número de 

atividades. 

 

Artigo 7º: As entidades ou organizações que têm inscrição de seus serviços, programas, projetos e/ou benefícios 

socioassistenciais no CMAS deverão apresentar anualmente, até 30 de abril, impreterivelmente: 

 

I - plano de ação do corrente ano, conforme modelo fornecido pelo Conselho e que integra esta Resolução, para todos 

os fins; 

II - relatório de atividades do ano anterior que evidencie o cumprimento do plano de ação, destacando informações 

sobre o público atendido e os recursos utilizados, nos termos do modelo fornecido pelo Conselho e que integra esta 

Resolução, para todos os fins; 

 

Artigo 8º - A inscrição é por prazo indeterminado, podendo ser cancelada se a entidade ou organização de assistência 

social descumprir os requisitos exigidos, sendo-lhe garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. 

 
Artigo 9º - As entidades ou organizações de assistência social deverão manter a documentação, relativa à entidade, 

devidamente atualizada junto ao Conselho Municipal de Assistência Social;  

Artigo 10º - Caso encerrem suas atividades, as entidades ou organizações inscritas deverão comunicar ao Conselho de 

Assistência Social, no prazo de 30 dias, sob pena das cominações legais cabíveis. 

 

Artigo 11º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 São José do Rio Preto, 18 de Agosto de 2010. 

 

 

 

______________________________           __________________________ 

     SEBASTIANA DA SILVA LOPES             ADRIANA DE PAULA SILVA  

        Vice- Presidente do CMAS                             2ª Secretária  do CMAS 

 

 


