
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

PORTARIA SEDESE N.º 024/2010, DE 19 DE MAIO DE 2010 

 
Altera o inciso VI e adiciona o inciso XIII ao art. 
3º da Portaria SEDESE n.º 16, de 18 de 
novembro de 2009, que disciplina a certificação 
das entidades para recebimento de 
subvenções sociais de assistência social na 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social - SEDESE - no âmbito do Estado de 
Minas Gerais.  
 

A Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, no uso das atribuições que lhe conferem o 
inciso III, SS 1deg., art. 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais, o inciso II, art. 2.º da Lei 
Delegada n.º 120, de 25 de janeiro de 2007, a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS - Lei 
federal n.º 8.742, de 07 de dezembro de 1993, o Novo Código Civil brasileiro - Lei federal n.º 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, arts. 45 e 62 a 69, o Código de Processo Civil brasileiro - Lei 
federal n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, art. 385, o Código Tributário Nacional - Lei federal n.º 
5.172, de 25 de outubro de 1996, art. 14, a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS) n.º 191, de 10 de novembro de 2005, a Resolução do Conselho Estadual de Assistência 
Social - CEAS/MG n.º 124, de 17 de novembro de 2006, a Política Nacional de Assistência Social 
e a Norma Operacional Básica da Assistência Social - NOB/SUAS, aprovados pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social - CNAS, respectivamente através das Resoluções n.º 145 de 15 de 
outubro de 2004 e n.º 130, de 15 de julho de 2005, o Decreto Federal n.º 6.308, de 14 de 
dezembro de 2007, a Lei estadual n.º 12.972, de 27 de julho de 1998 e suas alterações e o 
Decreto Estadual n.º 44.774, de 09 de abril de 2008;  

RESOLVE:  

Art. 1º - O inciso VI do art. 3º da Portaria SEDESE n.º 16, de 18 de novembro de 2009, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 3º - As entidades de assistência social, para formalizarem a solicitação de certificação 
deverão apresentar na sede desta Secretaria, na Subsecretaria de Assistência 
Social/Superintendência de Monitoramento, Controle e Avaliação de Políticas de Assistência 
Social, por intermédio da Diretoria de Registro de Entidades e de Trabalhadores de Assistência 
Social - DRAS, os seguintes documentos:  

(...)  

VI - Original ou cópia simples do Certificado de Inscrição emitido pelo Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS - do Município onde atua a entidade, ou pelo Conselho Estadual de 
Assistência Social - CEAS, assinado pelo Presidente do Conselho, em papel timbrado, informando 
no documento o número de inscrição da entidade, e certificando que a mesma está em pleno e 
regular funcionamento, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, conforme modelo 
fornecido pelo CEAS; (Documento não exigido para entidades constituídas como Creches);"  

Art. 2º - O art. 3º da Portaria SEDESE n.º 16, de 18 de novembro de 2009, passa a ser acrescido 
do inciso XIII, com a seguinte redação:  

"Art. 3º - As entidades de assistência social, para formalizarem a solicitação de certificação 
deverão apresentar na sede desta Secretaria, na Subsecretaria de Assistência 
Social/Superintendência de Monitoramento, Controle e Avaliação de Políticas de Assistência 



Social, por intermédio da Diretoria de Registro de Entidades e de Trabalhadores de Assistência 
Social - DRAS, os seguintes documentos:  

(...)  

XIII - Para entidades constituídas como Creches, original ou cópia simples da declaração de 
funcionamento da educação infantil autorizado pela Secretaria Municipal de Educação e/ou 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS - que esteja vigente."  

Art. 3º - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º - Permanecem inalterados e em vigor os demais dispositivos da Portaria SEDESE n.º 16, 
de 18 de novembro de 2009.  

 

 

Belo Horizonte, 19 de maio de 2010  

 

ANA LÚCIA ALMEIDA GAZZOLA 

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social 

 


