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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTES CLAROS  – CMAS
SECRETARIA EXECUTIVA

Praça Raul Soares, s/n - Centro
Montes Claros – MG – CEP.: 39.400.070

Telefone (038) 3229.3533 – Fax (038) 3229.3110
E-mail: cmasmoc@yahoo.com.br

RESOLUÇÃO Nº 005/2016/CMAS

Dispõe sobre aprovação de inscrição e cancelamento
de  inscrição  de  entidades,  aprovação  do  plano  de
ação do cofinanciamento federal  2016   e  dá  outras
providências. 

               O   Conselho  Municipal de Assistência Social de Montes Claros-MG, no
uso das atribuições conferidas na Lei nº 2.479, de 07 de Maio de 1997, e alteradas
pelas Leis: 2.853 de 14 de Julho de 2000, Lei nº 2.932 de 20 de Setembro de 2001 e a
Lei nº 3.037 de 21 de Agosto de 2002, conforme deliberado em reunião ordinária nº
243, ocorrida no dia vinte e oito de junho de dois mil e dezesseis (28/06/2016).

Resolve:

Art.1º – Aprovar a inscrição das seguintes entidades:
I  –  Associação de Assistência Social  Norte Mineira,  CNPJ nº  02.487.936/0001-14,
como entidade de defesa e garantia de direitos,  ofertando programa de promoção da
integração ao mercado de trabalho para adolescentes e jovens,  inscrita neste Conselho
sob o número 121/2016;
II  – Associação Amigos Especiais,  CNPJ nº 14.784.913/0001-50,  como entidade de
defesa e garantia de direitos, ofertando atividade de sistematização e disseminação de
projetos  inovadores  de  inclusão cidadã,  que possam apresentar  soluções  alternativas
para enfrentamento da pobreza, a serem incorporadas nas políticas públicas, com ações
voltadas para o público criança e adolescentes, inscrita neste conselho sob o número
122/2016.

Art.2º – Alterar inscrição da seguinte entidade:
I – Associação Cristã Banco da Solidariedade – Bansol, CNPJ nº 10.320.290/0001-04,
que deixa de ofertar o serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias e passa
a  executar  atividade  de  promoção  da  defesa  de  direitos  já  estabelecidas  através  de
distintas formas e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive
por  meio da articulação com órgãos públicos e privados de defesa de direitos,  como
entidade de defesa e garantia de direitos, inscrita neste Conselho sob o nº 034/2012 .

Art.3º  –  Aprovar  o  Plano  de  Ação  do  Cofinanciamento  Federal  exercício  2016,
através d sistema do Ministério de Desenvolvimento Social suasweb.

Art. 4º – Cancelar a inscrição das seguintes entidades que não apresentaram plano
de ação 2016 e  relatório  de atividades 2015,  no prazo estabelecido pelo  CMAS,
sendo:
I  –  Associação  Beneficente  Nosso  Lar,  CNPJ:  01.464.204/0001-46,  inscrita  neste
conselho sob o nº 048/2013;
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II  –  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  e  Moradores  do
Bairro Planalto de Ermidinha, CNPJ 03.161.883/0001-00, inscrita neste Conselho sob o
nº 051/2012;
III  –  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  dos  Pequenos  Produtores  e
Trabalhadores Rurais de Lagoinha, CNPJ 25.218.116/0001-22, inscrita neste Conselho
sob o nº 069/2013;
IV – Pastoral do Menor da Paróquia Nossa Senhora de Montes Claros e Beato José
de Anchieta, CNPJ 05.476.153/0001-23, inscrita neste Conselho sob o nº 086/2013;   
V – Associação Comunitária Menino Jesus Principe da Paz, CNPJ 08.212.360/0001-
69, inscrita neste Conselho sob o nº 087/2013;
VI – Associação dos Pequenos Produtores e Chacreiros de Campos Elísios , CNPJ
10.537.455/0001-02, inscrita neste Conselho sob o nº 091/2014;
VII – Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Trabalhadores da Região de
Mandacaru, CNPJ 25.205.808/0001-36, inscrita neste Conselho sob o nº 106/2015.

Art.5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Montes Claros, 28 de junho de 2016

__________________________________
Simone Torres Gusmão Santos 

 Presidente do CMAS Gestão 2014-2016 


