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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA - SEMAS nº 01/2017 
DE 07 DE ABRIL DE 2017 

 
Dispõe sobre o credenciamento de organizações da sociedade 
civil sem fins lucrativos, a que alude o artigo 30 inciso VI da Lei 
nº 13.019/14 e suas alterações, e o artigo 35, inciso IV e §1º do 
Decreto Municipal nº 17.708, de 07/02/2017 e suas alterações. 

 
A Secretária Municipal de Assistência Social, com fundamento no artigo 73, II da Lei Orgânica, e: 
 
Considerando o disposto no artigo 2º-A, no inciso VI do artigo 30, ambos da Lei nº 13.019/14 e suas 
alterações, o inciso IV e o §1º do artigo 35 do Decreto Municipal n° 17.708, de 07/02/2017 e suas 
alterações, bem como o Plano Municipal de Assistência Social – PMAS; o Plano Nacional de 
Assistência Social – PNAS e a Lei n. 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS) acrescida 
da Lei 12.435/2011 e em especial ao contido na Resolução nº 21, de 24 de novembro de 2016 do 
Conselho Nacional de Assistência Social; 
 
RESOLVE, expedir a presente Instrução Normativa, acerca do credenciamento de entidades da área 
de Assistência Social, para fins de celebração de termos de colaboração ou de fomento e acordos de 
cooperação, nos termos da Lei nº 13.019/104: 
 
Artigo 1º. Serão credenciadas perante a Secretaria Municipal de Assistência Social, para fins de 
dispensa de chamamento público de que trata o inciso VI do artigo 30 da Lei nº 13.019/14 e artigo 35, 
IV do Decreto nº 17.708/17 e suas alterações as entidades ou organizações de assistência social que 
cumprirem cumulativamente os seguintes requisitos: 
 
I – ser constituída em conformidade com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 
1993; 
II – estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, na forma do artigo 9º da Lei 
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; 
III – estar cadastrada no Cadastro Nacional de entidades de Assistência Social – CNEAS,  de que 
trata o inciso XI do art. 19 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, na forma estabelecida pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA. 
 
Artigo 2º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
São José do Rio Preto, 07 de Abril de 2017. 
 

Maria Silvia Lima Bastos Fernandes 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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