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SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES, 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA 
 INSTRUÇÃO NORMATIVA - SMM nº 001/2017 

DE 08 DE JUNHO DE 2017 
Dispõe sobre o credenciamento de organizações da sociedade 
civil sem fins lucrativos, a que alude o artigo 30 incisos 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 dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, 
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, nos termos da Lei nº 
13.019/104, para execução do serviço especializado de atendimento à mulher e família. 
Artigo 1º. Serão credenciadas perante a Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, 
Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, 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- objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;  
II- executar as atividades, objeto desta parceria, de acordo com a legislação específica ao seu 

conteúdo, atendendo à Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, à NOB – SUAS – Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, Lei Municipal nº 9.553/2005 da 
criação do Centro de Atendimento e Referência da Mulher, Lei de criação da Secretaria 
Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, II 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, Lei nº 11.340/2006 “Lei Maria da Penha e 
Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher”; 

III- que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a 
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal nº 
13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; 

IV- escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade; 

V- possuir:  
a) no mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovado por meio de 

documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, admitida a redução desse prazo por ato 
específico da autoridade competente, na hipótese de nenhuma organização atingi-los; 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante;  

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas. 

VI- ser constituída em conformidade com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993; 

VII- 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; 

VIII- 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; 

IX- atender aos requisitos previstos nos artigos 33 e 39 da Lei Federal nº 13.019/2014. 



 

 

Artigo 2º. Havendo Organizações da Sociedade Civil habilitadas neste credenciamento, e não 
havendo recursos para a celebração do Termo de Colaboração com todas elas, serão adotados os 
seguintes critérios para efeito de desempate e credenciamento, na ordem a seguir estabelecida: 
 
I - maior tempo de experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante; 
II - melhor capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades. 
Artigo 3º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
São José do Rio Preto, 08 de junho de 2017. 

Maureen de Almeida Leão Cury 
Secretária Municipal  


