
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 
 

RESOLUÇÃO CMAS nº 065/2020 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS-Campinas/SP, em Reunião Ordinária realizada 

em 24 de novembro de 2020, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal nº 8.742, de sete 

de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), alterada pela Lei nº 12.435 de 

seis de julho de 2011, e a Lei Municipal nº 8.724, de vinte e sete de dezembro de 1995, alterada pela 

Lei Municipal nº 11.130, de onze de janeiro de 2002, pela Lei Municipal nº 13.873 de vinte e cinco de 

junho de 2010, de acordo com a Resolução CMAS n° 003/2015, com publicação no DOM em treze 

de março de 2015 e republicada em vinte e cinco de março de 2015 e pela Lei Municipal nº 15.942 

de 29 de julho de 2020, 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS n° 14, de 15 de maio de 2014, que define parâmetros 

nacionais para inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos 

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados por entidades que atuam em 

outras áreas de políticas sociais e na área da assistência social, nos Conselhos de Assistência Social; 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 03, republicada no Diário Oficial do Município de 13 de 

março de 2015 e republicada em 25 de março de 2015, que define os parâmetros municipais para 

inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais no conselho municipal de assistência social de Campinas/SP; 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS 18 de três de novembro de 2020 que altera o artigo 13 da 

Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, que define os parâmetros nacionais para a inscrição 

das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos 

e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social 

RESOLVE: 

Art. 1º Revogar a Resolução CMAS nº 044/2020 de 27 de agosto de 2020; 

Art. 2º Convocar todas as entidades, serviços e programas devidamente inscritos junto ao CMAS 
Campinas/SP a apresentarem requerimento de renovação da (s) inscrição (ões) neste Conselho. 

Art 3º O requerimento de renovação de inscrição deverá ser apresentado por meio de ofício 
direcionado à Presidente do CMAS, através de processo administrativo eletrônico, feito como 
peticionamento do SEI - Sistema Eletrônico de Informação, no período de 14 (quatorze) até 30 (trinta) 
de dezembro de 2020. 

Art. 4º Para acesso ao peticionamento no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, o(s) 
representante(s) legal(is) da entidade ou organização da sociedade civil que ainda não possuem 
acesso ao sistema, deverá(ão) cadastrar-se como usuário(s) externo(s) no SEI, mediante 
preenchimento de formulário disponível no endereço 
eletrônico https://sei.campinas.sp.gov.br/externo e apresentação dos documentos pessoais 
solicitados pelo e-mail automático gerado nesse procedimento.  
 
 § 1º Havendo previsão estatutária, o(s) representante(s) legal(is) poderá(ão) designar procurador(es) 
para efetuar o peticionamento eletrônico e este(s) deverá(ão) cadastrar-se como usuário(s) 
externo(s) no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, mediante preenchimento de formulário 

https://sei.campinas.sp.gov.br/externo


disponível no endereço eletrônico indicado no caput, apresentação de documentos pessoais e 
procuração.  
 
§ 2º A senha de acesso ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI é pessoal e intransferível, e o 
teor e a integridade dos documentos digitalizados são de responsabilidade do usuário do sistema, 
que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa pelo uso indevido.  
 
§ 3º As orientações sobre os procedimentos para a abertura do processo administrativo eletrônico no 
Sistema Eletrônico de Informações – SEI estão em Manual específico, disponível no endereço 
eletrônico:http://www.campinas.sp.gov.br/governo/assistencia-social-seguranca-alimentar/cmas.php 
 
Art. 5º Os atos processuais em meio digital consideram-se realizados no dia e na hora do recebimento 
pelo Sistema Eletrônico de Informações – SEI, o qual fornecerá recibo de protocolo.  
 
Parágrafo único. Serão considerados tempestivos os atos processuais em meio digital praticados até 
as 23h59m (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do último dia do prazo, no horário oficial 
de Brasília. 
 
Art. 6º A entidade ou organização da sociedade civil deverá manter a guarda dos documentos 
originais digitalizados pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar do dia útil subsequente ao da 
apresentação ao CMAS.  
 
Parágrafo único. O CMAS poderá exigir da entidade ou organização da sociedade civil, a seu critério, 
a exibição do original do documento digitalizado, a qualquer tempo, durante o prazo previsto no caput.  
 
Art. 7º O ofício de requerimento de renovação de inscrição deverá ser acompanhado e instruído com 
os seguintes documentos: 
 
I – Dados cadastrais da entidade ou organização da sociedade civil, conforme Anexo I;  
 
II – Cópia do CNPJ da matriz e da(s) unidade(s) executora(s) a ser(em) inscrita(s); 
 
III – Estatuto Social (somente para os casos de alteração estatutária feita em 2019/2020; 
 
IV - Ata de Eleição da atual Diretoria (somente para os casos de alteração estatutária feita em 
2019/2020)  
 
V - Comprovante de endereço de cada uma das unidades em que os serviços são executados.  
 
VI - Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do(a) representante legal da Entidade 
ou Organização da Sociedade Civil; 
 
VII – Plano de Ação de cada serviço e/ou programa a ser executado no exercício 2020, conforme 
Anexo II, para entidades de Atendimento, e Anexo III para entidades de Assessoramento; 
 

VIII – Relatório de Atividades de cada serviço e/ou programa executado, relativo ao exercício 2019, 
conforme Anexo III, para entidades de Atendimento e na forma do Anexo V, para entidades de 
Assessoramento. 

§ 1º Os documentos previstos nos incisos III, IV e V somente deverão ser apresentados em caso de 
alterações em relação ao último apresentado ao CMAS em 2019. 
 
§ 2º Serão considerados como comprovantes de endereço, cópia da conta de água ou luz do ano 
corrente; 
 

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/assistencia-social-seguranca-alimentar/cmas.php


§ 3º As entidades ou organizações da sociedade civil que não efetuaram alterações no Plano de 
Trabalho 2020 (do Serviço em execução junto à SMASDH) poderão apresentar em substituição ao 
mesmo o Termo de Ratificação ao Plano de Trabalho), conforme Anexo VI, Modelo B. 

§ 4º As organizações que NÃO efetuaram alterações no estatuto social, no quadro da Diretoria e que 
não mudaram de endereço, devem apresentar, APENAS, a Declaração de que não houve alteração 
no estatuto social, na composição da diretoria e no endereço da OSC, conforme Anexo VI, Modelo 
A. 

§ 5º A ausência do envio de alguma documentação solicitada deverá ser justificada e será, 
devidamente, analisada por este Conselho.  

Art. 8º Será considerado tempestivo o requerimento de renovação de inscrição protocolado até o dia 
30 (trinta) de dezembro de 2020. 

Parágrafo único. A ausência do protocolo do requerimento de renovação da inscrição, junto ao CMAS 
Campinas/SP até a data supracitada, acarretará processo de cancelamento para inscrição vigente. 

Art. 9º O requerimento de Renovação de Inscrição tempestivo apresentado através do Sistema 
Eletrônico de Informação - SEI será o documento válido até o deferimento ou indeferimento do pedido 
de renovação de inscrição. 

Art. 10 O prazo máximo para análise, emissão de pareceres e decisão do CMAS Campinas/SP, 
referente aos requerimentos de renovação de inscrição do exercício de 2020, protocolados 
tempestivamente, será o dia 30 (trinta) de março de 2021, podendo ser revisto em caso de força 
maior. 

Art. 11 As organizações, serviços e programas que foram inscritos no ano de 2020, estão 
dispensados da apresentação dos documentos previstos nesta resolução. 

Art. 12 A solicitação de inscrição de novas entidades, serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais deverá ser encaminhada de acordo com a Resolução CMAS n. 003/2015, a 
qualquer tempo, não se aplicando, portanto, o prazo aqui estabelecido. 

Art. 13 O não cumprimento desta Resolução será passível de indeferimento da Renovação de 
Inscrição e abertura de processo para cancelamento da inscrição. 

Campinas, 24 de novembro 2020. 

 

Izabel Cristina Santos de Almeida 
Presidente do CMAS Campinas/SP 
 

 

 

 

 

 

 



MODELO DE OFÍCIO 

Ao  

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS Campinas-SP 

 

Ilma. Sra. Presidente 

Izabel Cristina Santos de Almeida 

  

 

 

  

 

A (nome da entidade ou organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº  (número do CNPJ), inscrita 

neste Conselho sob o nº  (número da inscrição), por seu representante(s) legal(is) (nome do representante 

legal),  CPF nº (documento do representante legal), vem requerer a renovação da sua inscrição (e/ou de seus 

programas, projetos  e serviços), apresentando a documentação em anexo, na forma da Resolução CMAS n°   

065/2020. 

  



ANEXO I - FORMULÁRIO CADASTRAL 

 

A – Dados da Entidade (Sede) 

Nome: 

CNPJ: 

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal 

Código e descrição das atividades econômicas secundárias 

Data de inscrição no CNPJ: 

Endereço (Rua/Avenida, nº, Bairro, Município/UF, CEP): 

Telefones: 

E-mail: 

 

Filiais (unidades executoras) 

CNPJ: 

Código E Descrição da Atividade Econômica Principal 

Código e descrição das atividades econômicas secundárias 

Data de inscrição no CNPJ: 

Endereço (Rua/Avenida, nº, Bairro, Município/UF, CEP): 

Telefones: 

E-mail: 

 

(utilize quantas forem necessárias) 

 

Inscrições: 

CONSEA: _____  

CMDCA: _____ (ou) (não se aplica) 

CONSELHO DO IDOSO: _____ (ou) (não se aplica) 

Outros (especificar): _____ 

 

Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS: ___________ 

Concedido pelo Ministério da (o) ____________________ 

 

 

B – Dados do(a) Representante Legal 

Nome: 

Endereço (Rua/ Avenida, Bairro, Município/UF, CEP): 

Telefone, Celular 

E-mail: 



RG: ___________________ CPF: _________________ Data de nascimento: ___/___/______ 

Período do Mandato: 

 

C. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS (informar qual a finalidade da Entidade, descrita em seu 
Estatuto Social). 

 

D – Informações adicionais 

 

Identificação dos serviços e/ou programas executados no município (descrever todos). 

Nome do Serviço e/ou 

Programa 
Endereço CNPJ 

Nº Inscrição 

CMAS 

    

 

 

Algum serviço e/ou programa realizado pela Entidade foi ENCERRADO EM 2020?  

(  ) Sim (  ) Não. Se sim, qual? ___________________________________________________ 

 

 

Campinas, dia, dezembro de 2020. 

 

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) 

 



(Papel timbrado da organização solicitante) 
 

ANEXO II - PLANO DE AÇÃO 2020 
 
(PARA ENTIDADES DE ATENDIMENTO QUE FIZERAM ALTERAÇÕES NO PLANO DE 
TRABALHO 2020) 

 

1. Identificação da Instituição (razão social da matriz) 

1.1 Identificação do Serviço/programa (Unidade executora  

1.2 Endereço: 

1.3 Telefone: 

1.4 Site institucional: 

1.5 E-mail institucional: 

1.6 Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ): (ou não se aplica) 

 

2. Funcionamento: A unidade executora fica aberta quantas horas por semana? 

( ) Até 20 horas 

( ) De 21 a 39 horas 

( ) 40 horas 

( ) Mais de 40 horas 

( ) Ininterrupto (24h/dia, 7 dias/semana) 

2.1 Quais dias da semana a unidade executora funciona? 

( ) Segunda-feira 

( ) Terça-feira 

( ) Quarta-feira 

( ) Quinta-feira 

( ) Sexta-feira 

( ) Sábado 

( ) Domingo 

 

3. Capacidade de atendimento:  
Todas as metas de atendimentos estão preenchidas? 
 
 

Capacidade de atendimento Metas executadas no exercício de 2020 

  

 

4. DETALHAMENTO DO PROGRAMA/ SERVIÇO/BENEFÍCIO  
4.1 Descrição da realidade do território de abrangência – diagnóstico (até 30 linhas). 
4.2 Objetivo geral. 



4.3 Objetivos específicos. 
4.4 Infraestrutura. 
4.5 Condições e formas de acesso de usuários e famílias e território de abrangência. 
4.6 Público-alvo. 
4.7 Capacidade de atendimento. 

4.8 Estratégias metodológicas (descrever as estratégias/atividades a serem executadas, 
periodicidade e resultados esperados). 

Estratégias/Atividades 

Metodológicas 
Periodicidade Resultados Esperados 

 
 

 

 

4.9 Articulação em rede (descrever os órgãos públicos e privados com os quais a Entidade 
se articula para a execução das atividades). 

Instituição/Órgão Natureza da Interface Periodicidade 

   

 

4.10 Atividades de gestão operacional e sua periodicidade. 

Atividades de Gestão Periodicidade 

  

 

4.11 Recursos Humanos (relacionar aqueles que atuarão no serviço/programa/benefício 
Socioassistencial, incluindo estagiários e voluntários, especificando a carga horária 
semanal no serviço descrito). 

Função Cargo Formação Carga horária Regime 

     

 

4.12 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 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. 

 

4.13 ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS (apontar a origem dos recursos 
financeiros que serão utilizados na execução das atividades). 

Serviço/programa/benefício 
Fonte dos Recursos 

(PÚBLICOS OU PRIVADOS) 
Valor (R$) 

   



 

 

ASSINATURAS 

PRESIDENTE 

Nome: 

Data: ____/____/2020 

 

Assinatura: ______________________________________  

 

COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)  

Nome: 

Data: ____/____/2020 

Assinatura: ______________________________________  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO(A)  

Nome: 

Data: ____/____/2020 

Assinatura: ______________________________________  

 

 

 
  



ANEXO III – RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 

(PARA ENTIDADES DE ATENDIMENTO) 

 

A. Identificação da Instituição e seus serviços e programas (listar todos os serviços e programas). 
 

B. Identificação da Instituição (sede e unidade executora) 

1. Nome da Entidade: 

2. Endereço: 

Telefone: 

Site institucional: 

E-mail institucional: 

3. Nome do(a) Representante Legal: 

RG:  

CPF:  

Vigência do Mandato: 

 

C. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS (informar qual a finalidade da Entidade, descrita em seu Estatuto 
Social). 

 

D. DETALHAMENTO DE CADA SERVIÇO E PROGRAMA 

1. Metas previstas no Plano de Ação/Plano de Trabalho 2019 

2. Atividades desenvolvidas e resultados alcançados (descrever as atividades desenvolvidas 
para o cumprimento do objeto pactuado e o comparativo de metas propostas com os 
resultados alcançados. Ter como referência para análise as atividades/estratégias 
metodológicas e os resultados esperados declarados no Plano de Ação/Plano de Trabalho 
2019.). 

Atividades/Estratégias Metodológicas 

Desenvolvidas 
Resultados /Impactos Alcançados 

  

 

E. FOMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CONTROLE SOCIAL (citar se a Entidade participou dos 
Fóruns Regionais e da Conferência Municipal de Assistência Social, informando periodicidade, 
quantidade de participantes - usuários e trabalhadores -, bem como participação nas reuniões e 
comissões do CMAS - até 30 linhas). 

 
F. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 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 do seu plano: elaboração, execução, 
monitoramento e avaliação. (descrever as iniciativas adotadas para empoderamento dos usuários 
e participação social, bem como a participação dos usuários no planejamento, execução, 
monitoramento e avaliação das ações. – até 30 linhas).  

 



G. OBSERVAÇÕES 
 

 

ASSINATURAS 

PRESIDENTE 

Nome: 

Data: ____/____/2020 

 

Assinatura: ______________________________________  

 

COORDENADOR(A) TÉCNICO(A)  

Nome: 

Data: ____/____/2020 

Assinatura: ______________________________________  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO(A)  

Nome: 

Data: ____/____/2020 

Assinatura: ______________________________________  

 

 



(Papel timbrado da organização solicitante) 

 

ANEXO IV - PLANO DE AÇÃO 2020 

(PARA ENTIDADES DE ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS) 

 

A. Identificação da Instituição e suas atividades 

1. Nome da Entidade: 
2. Endereço: 

Telefone: 

Site institucional: 

E-mail institucional: 

3. Nome do(a) Representante Legal: 

RG:  

CPF:  

Vigência do Mandato: 

4. Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ): 

Data de inscrição do CNPJ: 

Atividade econômica principal: 

Atividades econômicas secundárias: 

 

B. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS (informar qual a finalidade da Entidade, descrita em seu 
Estatuto Social). 

 

C. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS (apontar a origem dos recursos financeiros que serão 
utilizados na execução das atividades, especificando a contrapartida financeira da Entidade 
assessorada, quando houver). 

Atividades Origem dos Recursos Valor (R$) 

   

 

D. RECURSOS HUMANOS (relacionar a equipe básica de referência que coordenará e 
acompanhará o assessoramento). 

Função Cargo Formação 
Carga horária 

semanal 
Regime Trabalhista 

     

 

E. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE 
DIREITOS 

1. Caracterização do tipo de assessoramento de acordo com a Resolução CNAS n. 27/2011. 



2. Local de execução (quando houver). 

3. Objetivo geral.  

4. Objetivos específicos. 

5. Atividades. 

6. Condições e Formas de Acesso (como são selecionados os projetos ou entidades a serem 
assessorados? Explicar o método, critérios de seleção). 

7. Público-alvo. 

8. Período do assessoramento. 

9. Resultados/impactos esperados (contribuição pretendida pelo programa de assessoramento). 

10. Critérios de acompanhamento. 

11. Participação do público-alvo. 

12. Parcerias efetuadas para realização de cada atividade. 

 

F. FOMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CONTROLE SOCIAL (citar se a Entidade participará dos 
Fóruns Regionais e da Conferência Municipal da Assistência Social, bem como participação nas 
reuniões e/ou comissões do CMAS – até 30 linhas).  

 

G. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (descrever como se dará o processo de monitoramento e 
avaliação das ações – até 30 linhas).  

 

ASSINATURAS 

PRESIDENTE 

Nome: 

Data: ____/____/2020 

Assinatura: ______________________________________  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) 

Nome: 

Data: ____/____/2020 

Assinatura: ______________________________________  



ANEXO V - RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 

(PARA ENTIDADES DE ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS) 

 

 

A. Identificação da Instituição e suas atividades 

1. Nome da Entidade: 
2. Endereço: 

Telefone: 

Site institucional: 

E-mail institucional: 

3. Nome do(a) Representante Legal: 

RG:  

CPF:  

Vigência do Mandato: 

4. Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ): 

Data de inscrição do CNPJ: 

Atividade econômica principal: 

Atividades econômicas secundárias: 

 

B. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS (informar qual a finalidade da Entidade, descrita em seu 
Estatuto Social). 

 

C. FONTE DOS RECURSOS FINANCEIROS (apontar a fonte dos recursos financeiros que foram 
utilizados na execução das atividades). 

Atividades Fonte dos Recursos Valor (R$) 

   

 

D. RECURSOS HUMANOS (relacionar todos os colaboradores que integraram o quadro de 
recursos humanos). 

Função Cargo Formação 

Qual a finalidade 

deste profissional 

no 

assessoramento? 

Carga 

horária 

semanal 

Regime 

Trabalhista 

      

 

 

E. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO E DEFESA E GARANTIA DE 
DIREITOS 



 

1. Caracterização do tipo de assessoramento de acordo com a Resolução CNAS n. 27/ 2011. 

2. Local de execução (quando houver). 

3. Objetivo geral.  

4. Objetivos específicos. 

5. Atividades.  

6. Condições e Formas de Acesso (como foram selecionados os projetos ou entidades 
assessoradas? Explicar o método, critérios de seleção). 

7. Público-alvo. 

8. Resultados/impactos alcançados. 

9. Critérios de acompanhamento. 

10. Participação do público-alvo. 

11. Parcerias efetuadas para realização das atividades. 

 

 

F. FOMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CONTROLE SOCIAL (citar se a Entidade participou dos 
Fóruns Regionais e da Conferência Municipal de Assistência social, bem como participação nas 
reuniões e/ou comissões do Conselho Municipal de Assistência Social - até 30 linhas).  

 

G.  MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (descrever como ocorreu o processo de monitoramento e 
avaliação das ações - até 30 linhas). 

 

ASSINATURAS 

PRESIDENTE 

Nome: 

Data: ____/____/2020 

Assinatura: ______________________________________  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO(A)  

Nome: 

Data: ____/____/2020 

Assinatura: ______________________________________  

 



ANEXO VI – DECLARAÇÕES 

(papel timbrado da organização solicitante) 

MODELO A –DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL, NA 
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E/OU NO ENDEREÇO DA OSC 

Eu, (nome completo do(a) dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, brasileiro, 
portador do RG nº (número do RG) e inscrito no CPF sob n° (número do CPF), na qualidade de 
dirigente da (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº (número do CNPJ), 
DECLARO para fins da renovação da inscrição desta Entidade junto ao Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS Campinas/SP), que a organização da sociedade civil: 

( ) Não teve alteração em seu estatuto social; 

( ) Não teve alteração na composição de sua diretoria; 

( ) Não teve alteração de endereço. 

Campinas, ____ de __________ de 2020. 

 

Assinatura do(a) dirigente 

 

 

 

(papel timbrado da organização solicitante) 

MODELO B - TERMO DE RATIFICAÇÃO AO PLANO DE TRABALHO 2020 

(organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº (número do CNPJ) por seu (sua) dirigente 
(nome completo do(a) dirigente da organização da sociedade civil), RATIFICA integralmente todas 
as informações constantes no Plano de Trabalho originalmente apresentado para a celebração do 
Termo de Colaboração, para execução do Serviço ________________ no Município de Campinas, 
na Unidade Executora __________________, mantendo-se o atendimento de _____________ 
grupos (número de grupos em atendimento, conforme Termo de Colaboração e eventuais alterações 
aditadas), para fins de renovação da inscrição da Entidade junto ao Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS Campinas/SP. 

Campinas, ____ de __________ de 2020. 

 

Assinatura do(a) dirigente 

  

 

 


