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RESOLUÇÃO Nº 40 DE 09 DE SETEMBRO DE 2016  
 

Dispõe sobre o Edital de Chamamento Público para 
Registro das Entidades Não Governamentais e sua 
Renovação, que atuem no atendimento a crianças e 
adolescentes no município de Matozinhos dá outras 
providências. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Matozinhos - CMDCA/MTZ, no uso 
de suas atribuições legais, considerando o disposto: no artigo 277 da Constituição Brasileira de 1988; na 
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990; na Lei Municipal 1.198, de 10 abril de 1991, alterada pela 
Lei 2.085 de 06 de Janeiro de 2010, demais disposições legais vigentes e deliberação da plenária de 05 
de setembro de 2016, RESOLVE QUE: 

 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. O registro das entidades da sociedade civil e a inscrição dos programas governamentais e não 
governamentais de atendimento de crianças e adolescentes no município de Matozinhos/MG, são 
requisitos obrigatórios para o funcionamento das entidades que atuem direta ou indiretamente no 
atendimento a crianças e adolescentes, conforme disposto nos artigos 90 e 91 da Lei Federal nº 
8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Art. 2º. São objetivos do registro das entidades da sociedade civil: 
 

I. Autorizar o funcionamento das entidades da sociedade civil e a execução dos programas 
governamentais e não governamentais de atendimento a crianças e adolescentes; 

II. Instrumentalizar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Matozinhos 
para deliberação e controle das ações da política de atendimento aos direitos da criança e do 
adolescente; 

III. Atualizar as informações sobre a rede de atendimento à criança e ao adolescente no município, 
identificando os serviços oferecidos e suas demandas; 

IV. Oferecer subsídios para o CMDCA/MTZ identificar necessidades de investimento para o 
reordenamento das entidades da sociedade civil e dos órgãos públicos, de forma a atender os 
princípios expressos na Lei Federal nº 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente e demais 
disposições legais vigentes. 

 
Parágrafo único -  A análise do processo de registro levará em conta os fins sociais, a relevância pública 
dos programas desenvolvidos pelo proponente, bem como será pautado pela primazia do registro de 
todas as entidades da sociedade civil que apresentarem solicitação perante o CMDCA/MTZ, desde que 
observados e atendidos os requisitos estabelecidos nesta resolução e nas demais disposições legais 
vigentes. 

 
Art. 3º. Para efeito do registro de entidades da sociedade civil não governamentais serão considerados 
os seguintes regimes de atendimento, em conformidade com o art. 90 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 
 

I. Orientação e apoio sócio familiar; 
II. Apoio socioeducativo em meio aberto;  
III. Colocação familiar; 
IV. Acolhimento institucional ou familiar;  
V. Prestação de serviços à comunidade;  

VI. Liberdade assistida; 
VII. Semiliberdade;  

VIII. Internação. 
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CAPÍTULO II - Seção I: Do Registro de Entidades Não Governamentais 
 
Art. 4º. Entende-se como registro a autorização para funcionamento regular das entidades da sociedade 
civil e sua integração à rede municipal de políticas de atendimento aos direitos da criança e do 
adolescente. 
 
Art. 5º. O registro das entidades da sociedade civil terá validade de 04(quatro) anos contados da data da 
sessão plenária em que foi aprovado e será comprovado pelo Certificado de Registro emitido pelo 
CMDCA/MTZ. 

 
Parágrafo único - A concessão do Certificado de Registro está condicionada à aprovação da entidade 
da sociedade civil em todas as seguintes etapas: 

I. Cadastro da entidade e análise de documentos; 
II. Inscrição do Programa e Plano de Trabalho para o atendimento a crianças ou adolescentes. 

 
Art. 6º. Para solicitação do registro no CMDCA/MTZ, bem como para sua renovação, as entidades da 
sociedade civil deverão apresentar os documentos abaixo relacionados: 

I. Requerimento de registro, em formulário fornecido pelo CMDCA/MTZ, assinado pelo (a) 
representante legal da entidade; 

II. Formulário de cadastro (modelo fornecido pelo CMDCA/MTZ), devidamente assinado pelo 
representante legal da entidade; 

III. Atestado de antecedentes criminais do representante legal e tesoureiro da entidade; 
IV. Cópia do documento de identidade e CPF - Cadastro de Pessoas Físicas do representante legal e 

tesoureiro da entidade; 
V. Comprovante de CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica, atualizado emitido pelo site da 

Receita Federal; http://www.receita.fazenda.gov.br 
VI. Cópia do estatuto social, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas; 
VII. Cópia Lei ou Decreto de Utilidade Pública Municipal, Estadual ou Federal (se houver) 

VIII. Cópia da ata de fundação, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas;  

IX. Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, contendo os nomes dos respectivos dirigentes, 
devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 

X. Cópia do comprovante de residência do representante legal e tesoureiro da entidade; 
XI. Cópia do comprovante de endereço da entidade; 
XII. Cópia do Alvará de Funcionamento; 

XIII. Cópia do Certificado de Inscrição no CMAS/CNAS (se houver); 
XIV. Relatório das Atividades Executadas no ano anterior (apenas para as entidades que solicitarem a 

renovação do Certificado de Registro). 
XV. Plano de Trabalho, em formulário fornecido pelo CMDCA/MTZ, do programa a ser realizado com as 

crianças e adolescentes (apenas para as entidades que solicitarem a renovação do Certificado de 
Registro). 

 
Art. 7º. Não será concedido o registro à entidade da sociedade civil que: 
 

I. Não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e 
segurança; 

II. Não apresente proposta de trabalho compatível com os princípios do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

III. Esteja irregularmente constituída; 
IV. Tenha em seus quadros pessoas inidôneas; 
V. Não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações relativas à modalidade de 

atendimento prestado, expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente em 
todos os níveis. 

mailto:cmdcamatozinhos2011@yahoo.com.br
http://www.cmdcamatozinhos.webnode.com/
http://www.receita.fazenda.gov.br/


Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Rua Tiradentes, 35 - Centro – Matozinhos 
Telefone: (31) 3712.6005  (das 9h às 14h) 

 
 

 Email: cmdcamatozinhos2011@yahoo.com.br                                 Site: www.cmdcamatozinhos.webnode.com 
 
 

Parágrafo único - O CMDCA/MTZ comunicará, por meio eletrônico ou físico, a concessão ou o 
indeferimento do registro de entidades da sociedade civil, ao Conselho Tutelar, à Autoridade Judiciária e 
ao Ministério Público. 

 
Seção II: Da Renovação do Registro de Entidades Não Governamentais 

 
Art. 8º. O pedido de renovação do registro da entidade da sociedade civil junto ao CMDCA/MTZ deverá 
ser protocolado no prazo mínimo de 90 (noventa) dias anteriores à data de vencimento do registro em 
vigor. 

 
Art. 9º. Para solicitação da renovação do registro no CMDCA/MTZ, as entidades da sociedade civil 
deverão apresentar os documentos citados no art. 6º desta resolução. 
 
Art. 10. Inexistindo pendências documentais, o prazo para avaliação e apresentação de resposta à 
solicitação de renovação do registro de entidades da sociedade civil, será no máximo de até 60 
(sessenta) dias contados da data do protocolo do pedido de renovação perante o CMDCA/MTZ. 
 
Parágrafo único. No caso da existência de pendências documentais verificadas no exame preliminar 
realizado pelo CMDCA/MTZ e comunicadas por meio eletrônico à entidade da sociedade civil, o prazo de 
avaliação e apresentação de resposta a solicitação de renovação será de até 60 (sessenta) dias 
contados da data de equacionamento das pendências. 

 
CAPÍTULO III - Do Processo Análise  

 
Art. 11. Todos os pedidos de registro/renovação de entidades da sociedade civil, tramitarão em sistema 
de processo administrativo adotado pelo CMDCA/MTZ. 
 
Art. 12. A análise preliminar dos pedidos consistirá na emissão de parecer da Comissão de Análise de 
Documentos das Entidades - CADE. 
 
Art. 13. Constatada a existência de pendências a entidade da sociedade civil será notificado, por meio 
eletrônico ou físico, na pessoa de seu representante legal, para sanar as pendências apontadas, no 
prazo de 15(quinze) dias úteis contados da data do encaminhamento da notificação. 
 
Parágrafo único. Caso a entidade manifeste a necessidade de extensão do prazo previsto no caput para 
sanar as pendências apontadas na notificação, deverá solicitar formalmente à Comissão de Análise de 
Documentos das Entidades - CADE, que poderá conceder a extensão pleiteada em prazo não superior a 
30(trinta) dias, salvo em casos excepcionais e mediante autorização da mesa Diretora do CMDCA/MTZ. 

 
Art. 14. As entidades poderão ser notificadas por no máximo 03(três) vezes para sanar as pendências. 

 
Parágrafo único. Vencido o prazo concedido sem que a entidade da sociedade civil tenha sanado as 
pendências apontadas, ou formalizado justificativa devidamente fundamentada, o pedido de 
registro/renovação será indeferido ou cancelado, conforme o caso, devendo o CMDCA/MTZ comunicar 
o fato ao Conselho Tutelar e a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Matozinhos. 
 
Art. 15. Após cumpridos os trâmites da primeira etapa do processo de registro (Cadastro da entidade e 
análise de documentos) a CADE emitirá parecer e este será apresentado na plenária subsequente para 
deliberação do CMDCA/MTZ. 
 
§ 1º O CMDCA/MTZ comunicará a entidade por meio eletrônico ou físico a situação do registro da 
entidade; 
 
§ 2º A entidade da sociedade civil que for aprovada na primeira etapa do processo de registro deverá 
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inscrever o Programa e Plano de Trabalho das atividades a serem realizadas com as crianças e 
adolescentes, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data da comunicação do 
CMDCA/MTZ. 
 
§3º O Programa e Plano de Trabalho será analisado conforme os critérios estabelecidos na resolução 
que dispõe sobre Inscrição e Reavaliação de Programas e Planos de Trabalho a serem realizados pelas 
entidades que atendem crianças e adolescentes. 

 
CAPÍTULO V - Disposições Finais 

 
Art. 16. As entidades da sociedade civil que atendem crianças e adolescentes no município de 
Matozinhos deverão entregar todos documentos citados no art. 6º desta resolução até às 16h do dia 23 
de setembro de 2016, à rua Dona Balá, 851, bairro Floresta (final do Conjunto Vitalino Fonseca). 
(Revogado pela Resolução nº 41 de 16 de novembro de 2016). 
 
Art. 16 As entidades da sociedade civil que atendem crianças e adolescentes no município de 
Matozinhos deverão entregar todos documentos citados no art. 6º desta resolução na sede do 
CMDCA/Matozinhos, Rua Tiradentes, nº 35, Centro.  
 

§ 1º Todos documentos deverão ser devidamente preenchidos e assinados pelo responsável da 
entidade. As dúvidas quanto ao preenchimento podem ser sanadas pelo telefone 3712.3149.  
§ 2º Os documentos devem ser colocados em envelope lacrado, devidamente endereçado ao 
Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Matozinhos, aos cuidados do CADE – Comissão 
de Análise de Documentos das Entidades.  
§ 3º Não serão aceitos documentos encaminhados pelo correio, email ou ainda que estejam em 
envelope aberto. 

 
Art. 17. A decisão da plenária do Conselho será ser publicada por meio de Resolução e divulgada no site 
da Prefeitura Municipal e CMDCA/MTZ. 
 
Art. 18. O Certificado de Registro e Inscrição de Programa/Plano de Trabalho será emitido pelo 
CMDCA/MTZ em até 10(dez) dias corridos contados do primeiro dia útil subsequente à data da sessão 
plenária no qual o processo foi aprovado. 
 
Art. 19. Os casos omissos nesta Resolução serão analisados e resolvidos pela plenária do CMDCA/MTZ. 
 
Art. 20. Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação. 
 
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Matozinhos, 09 de setembro de 2016. 
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REQUERIMENTO 

        

      Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
      Renovação de Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
 

 
Senhor(a) Presidente do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Matozinhos 
 

A Sociedade Civil Organizada, _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ inscrita no CNPJ n°. 

___________________________  neste ato  representada por _________________________ 

__________________________________________________, Identidade __________________ e 

CPF___________________, solicita deferimento conforme artigo 91 da Lei 8.069/90 e Regimento Interno 

do CMDCA de Matozinhos, estando ciente que a devida registro/renovação e a expedição do Certificado 

de Registro ocorrerá após análise e aprovação dos documentos abaixo relacionados, bem como visita e 

elaboração de parecer técnico, confirmando que a entidade atende aos princípios previstos pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente – ECA.     

Lista de documentos apresentados pela entidade: 

    Formulário de Cadastro para Entidades  (Modelo CMDCA/2016) 
      Carteira de Identidade e CPF do representante legal e tesoureiro (cópia simples) 
      Atestado de Antecedentes Criminais do representante legal e tesoureiro 
      CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (atualizado) 
      Estatuto registrado em cartório (cópia simples) 
      Lei ou Decreto de Utilidade Pública  Municipal ou Estadual ou Federal (se houver/cópia simples) 
      Ata de fundação registrada em cartório (cópia simples) 
      Ata de eleição e posse da diretoria registrada em cartório (cópia simples) 
      Plano de Trabalho a ser realizado pela entidade (Modelo CMDCA/2016) 
      Relatório das Atividades Executadas ano anterior da renovação (Modelo CMDCA/2016) 
      Certificado de Inscrição no CMAS/CNAS (se houver/cópia simples) 
      Comprovante de endereço da entidade atualizado (cópia simples) 
      Alvará de funcionamento (cópia simples) 
      Comprovante de endereço do representante legal e tesoureiro (cópia simples) 
  

Matozinhos, ____ de _______________  de  ______. 
 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

 

Espaço a ser preenchido exclusivamente pelo CMDCA 
 

       Inscrição/Renovação analisada e DEFERIDA na assembleia de nº ____ do dia ___/___/___ 
       Inscrição/Renovação analisada e INDEFERIDA na assembleia de nº ____ do dia ___/___/___  
       Entidade comunicada sobre a situação, conforme ofício de nº ____/______ 
 

Assinatura dos responsáveis da Comissão de Análise de Documentos das Entidades    Data:      /       / 
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FORMULÁRIO DE CADASTRO/ATUALIZAÇÃO DA ENTIDADE 

 

1. Identificação da Entidade 

Nome da Entidade:                                

CNPJ:                              Telefones:                   

Endereço (Rua, Avenida, Praça):                         

Número/Complemento:                                                                                                Bairro:                 

Município:                      CEP:                    

Email:                      

Mídias Sociais (site, facebook):                     

2. Responsável pela Entidade 

Nome:                             

CPF:                            Identidade:                                       

Cargo:                          Mandato: _____/____/_____ até _____/_____/_____ 

Endereço (Rua, Avenida, Praça):                     

Número/Complemento:                                                                                                   Bairro:                   

Município:                     CEP:                         

Email:                                     

3. Características da Entidade 

3.1Pertence a uma instituição que atua em âmbito: 

|___| Nacional                |___| Estadual                |___| Municipal               

3.2Está inscrita no Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social – SCNEAS/ MDS? 

|___|  Sim                      |___| Não                 

3.3Está inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS? 

|___| Sim                       |___|  Não                 

3.4A entidade possui título de Utilidade Pública?  

|___|  Sim                       |___|  Federal                |___|  Estadual               |___| Municipal                            

|___| Não                                     

4. Regime de Atendimento 

|___|   4.1 Orientação e apoio familiar: 
□ Atividades educacionais e de formação da cidadania; 
□ Atividades esportivas e lazer; 
□ Atividades de apoio a cultura e arte; 
□ Atividades de educa 
□ Outros: ____________________________________________________________________________ 

|___|   4.2 Apoio socioeducativo em meio aberto       |___|   4.3 Colocação Familiar  
|___|   4.4 Acolhimento Institucional                           |___|   4.5 Prestação de Serviços a Comunidade 

|___|   4.6 Liberdade Assistida                                   |___|  4.7 Semiliberdade  

|___|   4.8 Internação 
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5. Perfil de Atendimento 

5.1  Capacidade máxima de atendimento:  
|___|    0 à 30 crianças/adolescentes                                   |___|  31 à 60 crianças/adolescentes 
|___|  61 à 90 crianças/adolescentes                                   |___|  Acima de 100 crianças/adolescentes 
 

5.2Faixa etária: 
       |___|  0 à 6 anos                                                                   |___|  7 à 12 anos incompletos 

 |___|  12 anos completos à 15 anos                                     |___|  16 anos à 18 anos 

6 Instalações Físicas e Estruturais 

6.1 Local de atendimento é: 

|___|   Próprio                |___|   Alugado                  |___|  Cedido 
 

6.2 Espaço físico utilizado (Informe a quantidade): 
             |___|  Sala(s)                 |___|  Recepção                 |___|   Cozinha           |___|  Refeitório           |___| Auditório 
             |___|  Quadra                |___|  Campo de Futebol    |___|  Área Coberta    |___|  Banheiro(s)        |___| Dormitório(s) 
             |___|  Outros: _____________________________________________________________________________ 

 

6.3 Equipamentos (Informe a quantidade): 
             |___|   Computador(es)  |___|  Geladeira(s)           |___|  Fogão              |___|   Freezer          |___|  Projetor(es) 
             |___|  Som/Cd player     |___|  Carro                      |___|  Armário(s)       |___|  Mesa(s)           |___|  Cadeira(s) 
             |___|  Televisão(es)       |___|   DVD                       |___|   Microondas    |___|  Forno(s)          |___|  Cama(s) 
             |___|  Outros: _____________________________________________________________________________ 

 

6.3 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS INSTALAÇÕES (MODELO ANEXO)  
 

7 Recursos Humanos 

7.1 Quantidade de pessoas: 

|___|  Voluntário(s)               |___|  Contrato (CLT)       |___|  Contrato Temporário                             
 

7.2 Equipe de Apoio: 
             |___|   Instrutor(es)              |___|  Auxiliar de Serviços Gerais        |___|  Assistente(s) 

      |___|   Outros: _____________________________________________________________________________ 
 

7.2 Equipe Técnica (com habilitação profissional): 
             |___|  Professor(es)             |___|  Psicólogo(s)           |___|  Assistente Socia(is)       |___|   Pedagogo(s) 

      |___|  Outros: _____________________________________________________________________________ 
 

Declaro serem verdadeiras as informações acima prestadas e afirmo ter ciência que conforme os artigos 90 e 95 da Lei 8069/90, 

a entidade por mim representada poderá ser fiscalizada pelo Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. 

Matozinhos, ____ de _______________  de  ______. 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

Espaço a ser preenchido exclusivamente pelo CMDCA 

         Cadastro/Atualização da entidade DEFERIDO na assembleia de nº ____ do dia ___/___/___ 

         Cadastro/Atualização de INDEFERIDO na assembleia de nº ____ do dia ___/___/___  

         Visita in loco realizada pelo Conselho Tutelar, no dia ___/___/___  conforme relatório anexo. 

 

Assinatura dos responsáveis pela comissão de registro das entidades    Data:       /       / 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS INSTALAÇÕES (ANEXO 6.3 DO FORMULÁRIO DE CADASTRO) 

 

Nome da Entidade:                                

Informe o nome e local que serão utilizadas pelas as crianças e adolescentes do projeto. Exemplo: banheiros, 
salas de aula, área para prática de esporte, laboratório de informática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
Descrição da foto: _________________________________________________________________  

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Descrição da foto: _________________________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

Insira ou cole a foto 

 

 

 

 

Insira ou cole a foto 
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