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FOLHA DE INFORMAÇÃO – QUESTIONAMENTO 

 
REFERENTE: CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018 – COMPEL 

 
OBJETO: chamamento público de entidade ou organização civil, Socioassistencial privada, que seja 
regularmente constituída sem fins lucrativos, interessada em firmar com esta administração Termo de 
Colaboração para executar o Programa ACESSUAS Trabalho no município de Camaçari – Bahia. 
 
Os questionamentos foram submetidos á Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES, que respondeu 
conforme a seguir: 
 
QUESTIONAMENTO 01: 4.1.5. Poderão participar as entidades da rede socioassistencial devidamente inscritas 
no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e no respectivo Conselho de atuação, regularmente 
constituídas, cuja execução dos serviços sejam realizados neste Município, interessadas em firmar com a 
Administração Municipal Termo de Colaboração para a execução do Programa Acessuas Trabalho no município 
de Camaçari-BA.  
A inscrição no CMAS e no Conselho de atuação é do próprio Município de Camaçari, ou é possível apresentar 
a inscrição nos Conselhos de Belo Horizonte, juntamente com um protocolo de requerimento de inscrição para 
o Conselho de Camaçari (após entrega de documentação); 
 
RESPOSTA: É necessário que as entidades da rede socioassistencial sejam devidamente inscritas no 
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e no respectivo Conselho de Atuação no Município de 
Camaçari – Bahia 
 
QUESTIONAMENTO 02: ITEM 6, DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: 

 Alvará de funcionamento emitido pelo órgão competente; 
  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 
 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual;   

 
Pode ser apresentado o alvará e prova de regularidade expedida pelo município de Belo Horizonte e prova de 
regularidade do Estado de Minas, uma vez que o IJUCI não tem sede nem filial em Camaçari? 
 
RESPOSTA: O Alvará de funcionamento e Regularidade com a Fazenda Municipal pode ser expedido pelo 
município de Belo Horizonte, e a Regularidade com a Fazenda Estadual, no Estado de Minas Gerais. 
 
QUESTIONAMENTO 03: Preciso saber com se dará o desembolso do Programa ACESSUAS TRABALHO. 
Seguirá o cronograma de desembolso apresentado no plano de trabalho do proponente ou será o valor total 
destinado ao programa dividido em 12 parcelas? 
 
RESPOSTA: Em conformidade ao Edital no item; 13.2. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma 
de desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria observado o disposto no art. 48 da Lei nº 
13.019, de 2014.  
 
QUESTIONAMENTO 04: item 3.1.8, em quanto tempo o proponente consegue a sua inscrição no Conselho 
Municipal de Assistência Social?  
 
RESPOSTA: 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, informou que é relativo, pelo motivos diversos, 
recebimentos de documentações, analises e visitas as OSC. Não tem um tempo determinado.  
 
QUESTIONAMENTO 05: item 3.1.9 - Em quanto tempo o proponente consegue a certificação no CEBAS? E, 
como conseguir? 
 
RESPOSTA: 
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS 
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O que é a Certificação de Entidades de Assistência Social - CEBAS? 
É a certificação concedida às entidades que atuam nas áreas da assistência social, saúde ou educação, 
possibilitando usufruir da isenção de contribuições para a seguridade social e a celebração de parcerias com o 
poder público, desde que atendam aos requisitos dispostos na Lei nº 12.101/2009. 
Quem é responsável por conceder o CEBAS na área de assistência social? 
O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é o órgão competente para concessão ou renovação da 
Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) às organizações que possuem atuação 
exclusiva ou preponderante na área de assistência social. Para informações acesse a cartilha. 
Quais os requisitos para realizar o requerimento do CEBAS na área de assistência social ? 
Os previstos no art. 3º da Lei nº 12.101/2009: 
Demonstrar, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, que está constituída no mínimo há doze meses; 
Seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art.1º; e 
Preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio 
remanescente a entidade sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas. 
  E ainda, aqueles previstos nos artigos 18 a 20 da referida lei: 
Estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do 
Distrito Federal, conforme o caso, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 
Integrar o cadastro nacional de entidades e organizações de assistência social de que trata o inciso XI do art.19 
da Lei nº 8.742, de 7 de setembro de 1993. (O registro no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência 
Social-CNEAS ainda não está sendo exigido para fins de certificação). 
  
Como dar início ao pedido de concessão ou renovação do CEBAS? 
A entidade e organização que deseja obter o CEBAS deverá apresentar requerimento e a documentação 
obrigatória ao MDSA via Correios com aviso de recebimento ou protocolar diretamente no setor de protocolo 
deste Ministério. 
Endereço: Setor de Múltiplas Atividades Sul, Trecho 3, Quadra 2 - Lote 1 – CEP: 70.610-635– Brasília – DF 
Lista de documentos: 
1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
2. Cópia da ata de eleição dos dirigentes e do instrumento comprobatório de representação legal, quando for o 
caso; 
3. Inscrição no Conselho de Assistência Social Municipal ou do Distrito Federal, de acordo com a localização de 
sua sede ou Município em que concentre suas atividades; 
4. Cópia do ato constitutivo (Estatuto Social) registrado, que demonstre o cumprimento dos requisitos previstos 
no art. 3º da Lei nº 12.101/2009: 
- Estar legalmente constituída no país e em efetivo funcionamento há pelo menos doze meses antes do 
protocolo do requerimento de certificação ou estar abrangida pela disposição do parágrafo único do artigo 3º da 
Lei nº 12.101/2009; 
- Sua natureza, objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei nº 8.742/93 (LOAS), com o Decreto nº 
6.308/2007 e com a Resolução CNAS 109/2009, nos termos do inciso I, artigo 39 do Decreto nº 8.242/2014; 
- Destinar, em caso de dissolução ou extinção, o eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins 
lucrativos congêneres ou a entidades públicas, nos termos do inciso II, artigo 3º da Lei nº 12.101/2009. 
5. Cópia da identidade do representante legal da entidade e, quando for o caso, da procuração e da identidade 
do outorgado; 
6. Relatório de atividades desempenhadas no exercício fiscal anterior ao do requerimento (anexar link com o 
anexo III da cartilha – Modelo de Relatório de Atividades), destacando as seguintes informações (conforme 
inciso IV, art. 3º da Resolução CNAS nº 14/2014): Finalidades estatutárias; Objetivos; Origem dos recursos; 
Infraestrutura; Identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial executado; 
Público-alvo; Capacidade de atendimento; Recurso financeiro utilizado; Recursos humanos envolvidos. 
7. DRE do exercício fiscal anterior ao requerimento; 
8. Notas Explicativas do exercício fiscal anterior ao requerimento. 
Acesse aqui a Cartilha “Passos para a Certificação – CEBAS Assistência Social”. 
 
 
QUESTIONAMENTO 06: Item 4.1.6 - Que declarar, conforme modelo constante no anexo 1 ou 3? 
 
RESPOSTA: 
 
Anexo 03. 



3 
 

 
 
QUESTIONAMENTO 07: No item 4.1.5. Poderão participar as entidades da rede socioassistencial devidamente 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e no respectivo Conselho de atuação – Essa 
inscrição exigida no Conselho Municipal de Assistência Social somente pode ser em Camaçari ou seria válida a 
inscrição no Conselho de Assistência Social no município onde a empresa está situada? Em caso exclusivo do 
CMAS de Camaçari quais os documentos necessários para essa inscrição? 
 
 
RESPOSTA:  
 
· Requerimento datado e assinado pelo representante legal da entidade, conforme modelo constante do Anexo I 
da Resolução CNAS nº 14/2014;  
 
· Cópia do estatuto social (atos constitutivos) registrado em cartório;  
 
· Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;  
 
· Plano de Ação;  
 
· Cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;  
 
· Relatório de Atividades, quando houver. 
 
. Comprovante de endereço 
 
. Nota de Utilidade Publica. 
 
 
OBS: A Resolução CMAS nº 15 de 24 de Novembro de 2015 e a Resolução CNAS nº 14/2014 orientará sobre 
os documentos solicitados para inscrição no CMAS. 
 
 

RESOLUÇÃO CMAS Nº 15, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015. 
 
Dispõe sobre os critérios para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de 
Camaçari - Bahia. 
  
O Conselho Municipal de Assistência Social de Camaçari, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei 
Federal nº. 8.742/1993, alterada pela Lei nº 12.345/2011, a Lei Municipal nº 355/96 e Alterada pela Lei nº. 
857/2008 e Regimento Interno do CMAS. 
 
Considerando que a Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014, do Conselho Nacional de Assistência Social – 
CNAS “define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem 
como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social 
dos Municípios e do Distrito Federal”; 
  
 Considerando que o Art. 3º da Lei Federal nº 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 
dispõe que “consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas que prestam, sem fins 
lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta lei, bem como as que atuam 
na defesa e garantia de seus direitos”;   
 
Considerando que o Art. 9º da Lei supracitada estabelece que o “funcionamento das entidades e organizações 
de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social”;   
 
Considerando a Lei Municipal nº 355/96 e Alterada pela Lei nº. 857/2008 e o Regimento Interno do CMAS, 
estabelecem que compete ao CMAS “fixar normas para inscrição das entidades e organizações de assistência 



4 
 

social no âmbito municipal” e “inscrever as entidades e organizações de assistência social para fins de 
funcionamento”.  
 
 RESOLVE: 
 
Art. 1º Aprovar os critérios para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como 
dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social. 
 
Art. 2º. A inscrição de entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Camaçari – CMAS 
deverá acontecer previamente ao desenvolvimento das atividades de assistência social, independentemente do 
recebimento ou não de recursos públicos.    
§ 1º. Todas as entidades e organizações que desenvolvem ações de assistência social em Camaçari, mesmo 
que não tenham sede no Município, deverão promover a sua inscrição no CMAS.   
§ 2º Se a entidade ou organização de assistência social de atendimento não desenvolver qualquer serviço, 
programa, projeto ou benefício socioassistencial no Município de sua sede, a inscrição da entidade deverá ser 
feita no Conselho de Assistência Social no Município onde desenvolva o maior número de suas atividades. 
 
Art. 3º Considera-se entidade e organização de assistência social, a pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, que atue de forma preponderante na assistência social, ou seja, que tenha a assistência social como 
atividade econômica principal no seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.    
 
Art. 4º As entidades ou organizações que não atuem de forma preponderante na assistência social, mas que 
desenvolvam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais também deverão inscrever 
previamente no CMAS, seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.    
 
Art. 5º As ações de assistência social, sejam desenvolvidas por entidades, organizações de assistência social, 
ou por entidades que prestam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, deverão ser 
desenvolvidas de forma gratuita, continuada, permanente e planejada. 
 
Art. 6º As entidades ou organizações de Assistência Social podem ser isolada ou cumulativamente:  
I - 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 das normas vigentes.  
II - 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 assistência 
social, nos termos das normas vigentes.  
III - 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 e articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência 
social, nos termos das normas vigentes.  
 
Art. 7º As entidades ou organizações de Assistência Social no ato da inscrição demonstrarão:  
I - ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;  
II - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no território nacional e na 
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais; 
III - elaborar plano de ação anual contendo:  
a) finalidades estatutárias;  
b) objetivos;  
c) origem dos recursos;  
d) infraestrutura;  
e) identificação de cada serviço, programa, projeto, e benefícios socioassistenciais, informando 
respectivamente:  
e.1) público alvo;  
e.2). capacidade de atendimento;  
e.3) recursos financeiros a serem utilizados;  



5 
 

e.4) recursos humanos envolvidos;  
e.5) abrangência territorial;  
e.6) demonstração da 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.  
 
IV - ter expresso em seu relatório de atividades:  
a) finalidades estatutárias;  
b) objetivos;  
c) origem dos recursos;  
d) infraestrutura;  
e) identificação de cada serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 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 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. 
 
Art. 8º Compete ao Conselho  Municipal de  Assistência  Social  de Camaçari – CMAS a  fiscalização  das  
entidades  ou organizações de Assistência Social.  
 
Art. 9º A inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social e/ou dos serviços, programas, projetos 
e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência  Social  é  a autorização de funcionamento no 
âmbito da Política Nacional de Assistência Social.   
Parágrafo  Único.  A  oferta  de  atendimento,  assessoramento  e  defesa  e  garantia  de  direitos deverão estar 
em conformidade com as normativas nacionais.   
 
Art. 10 Os critérios  para a  inscrição  das entidades  ou  organizações  de  Assistência  Social,  
bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais são, cumulativamente:   
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  e  a  universalidade  em  todos  os  serviços,  programas,  projetos  e benefícios 
socioassistenciais;   
IV - garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na 
execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.   
 
Art. 11 Em caso de  interrupção  ou  encerramento  de  serviços,  programas,  projetos  e benefícios 
socioassistenciais a entidade ou organização de Assistência Social deverá comunicar ao Conselho de Municipal 
de Assistência Social, apresentando a motivação, as alternativas e as perspectivas para atendimento do 
usuário, bem como o prazo para a retomada dos serviços.   
§ 1º O prazo de interrupção dos serviços, não poderá ultrapassar seis meses sob pena de cancelamento  da  
inscrição  da  entidade  ou  organização  de  Assistência  Social  e/ou  dos  serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais, observado o disposto no § 2º deste artigo.   
§ 2º Cabe ao Conselho Municipal de Assistência  Social  acompanhar,  discutir  e  encaminhar  as alternativas  
para  a  retomada  dos  serviços,  programas,  projetos  e  benefícios  socioassistenciais interrompidos ou 
encerrados.  
 
Art. 12 As entidades ou organizações de Assistência Social deverão apresentar os seguintes documentos para 
obtenção da inscrição:   
I - requerimento, conforme anexo I; 
II - cópia do estatuto social (atos constitutivos) registrado em cartório;   
III - cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;   
IV - plano de ação;  
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V - cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.  
 
Art. 13 As entidades ou organizações de Assistência Social que atuam em mais de um Município deverão 
inscrever os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência 
Social, apresentando os seguintes documentos:   
I - requerimento, conforme o modelo anexo II;  
II - plano de ação;   
III - comprovante de inscrição no Conselho de sua sede ou onde desenvolva o maior número de atividades.  
 
Art. 14 As entidades ou organizações  sem  fins  lucrativos  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 do art. 5º e do art. 6º 
desta Resolução, mediante apresentação de:   
I - requerimento, na forma do  modelo anexo  III;   
II - cópia do Estatuto Social (atos constitutivos) registrado em cartório;   
III - cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;   
IV - plano de ação.  
 
Art. 15 Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:   
I - receber e analisar a documentação respectiva aos pedidos de inscrição, que se constituem nas seguintes 
etapas:  
a) requerimento da inscrição;  
b) análise documental;   
c) visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo;   
d) elaboração do parecer da Comissão;   
e) pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária;   
f) publicação da decisão plenária;   
g) emissão do comprovante;   
h) notificação à entidade ou organização de Assistência Social por ofício;   
i)  envio  de  documentação  ao  órgão  gestor  para  inserção  dos  dados  no  Cadastro  Nacional  de 
Entidades  de  Assistência  Social  –  CNEAS,  conforme  art.  19, inciso  XI  da  Lei  nº  8.742,  de  07  de 
dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS.  
II -  no caso de indeferimento  do  requerimento  de  inscrição,  a  entidade  ou  organização  de Assistência 
Social deverá ser comunicada oficialmente, contendo todas as devidas justificativas de indeferimento. 
III - o Conselho Municipal de  Assistência  Social  realizará  todas  as  etapas  de  análise  do processo  de  
inscrição,  para  o  deferimento  ou  indeferimento  da  solicitação  de  entidades  ou organizações  de  
Assistência  Social,  bem  como  de  serviços,  programas,  projetos  e  benefícios socioassistenciais, o qual 
deverá ser manifestado por resolução.   
 IV- a execução do previsto  neste  artigo  obedecerá  à  ordem  cronológica  do  requerimento  de inscrição.   
 Parágrafo único. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social disciplinar a instância recursal de seus 
atos e definir os prazos para análise dos processos de inscrição.  
 
Art. 16 As entidades ou organizações de  Assistência  Social  deverão  apresentar anualmente, até 30 de abril, 
ao Conselho Municipal de Assistência Social:   
I - plano de ação do corrente ano;  
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 inciso III do artigo 7º. 
Art. 17 A inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social,  dos  serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais é por prazo indeterminado.   
  
§ 1º A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de descumprimento dos requisitos, garantido 
o direito à ampla defesa e ao contraditório.   
  
§ 2º Em caso de cancelamento da inscrição, o Conselho Municipal de Assistência Social deverá encaminhar, no 
prazo de cinco dias úteis, cópia do ato cancelatório ao órgão gestor, para providências cabíveis junto ao 
Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS e demais providências.   
§ 3º Da decisão que indeferir ou cancelar a inscrição a entidade poderá recorrer.  
§ 4º O prazo recursal será aquele definido pelo Conselho Municipal de Assistência Social.   
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§ 5º  As  entidades  ou  organizações  de  Assistência  Social  inscritas  deverão  comunicar  o encerramento de 
suas atividades, serviços, programa, projetos e benefícios socioassistenciais ao Conselho Municipal de 
Assistência Social, no prazo de 30 dias. 
 
Art. 18 O Conselho Municipal de Assistência Social deverá estabelecer numeração única e sequencial para a 
emissão da inscrição, independentemente da mudança do ano.   
 
Art. 19 O Conselho Municipal de Assistência Social deverá padronizar e utilizar, única e exclusivamente, o 
termo INSCRIÇÃO para os fins desta resolução.   
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Assistência Social fornecerá Comprovante de Inscrição.   
  
Art. 20 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Cely Maria de Souza Silva 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

 
 
 
 
Em 30/10/2018. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Ana Carla Costa Paim 
Presidente em Exercício da COMPEL 


