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APÊNDICE II - RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DOCUMENTAL

SITUAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO QUE AS

ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES
DEVEM APRESENTAR

APRESENTADO PELA ENTIDADE

▪ SIM NÃO NÃO SE 
APLICA

OBSERVAÇÕ
ES

a) Entidades de 
assistência social com
atuação em apenas 
um município ou no 
DF.

▪ 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.

b) Entidades de 
assistência social com
atuação em mais de 
um município, 
deverão estar com
requerimento de 
inscrição em sua sede
ou onde desenvolva 
maior número de
atividades e outro 
requerimento em 
cada um dos 
municípios em que 
desenvolver algum
serviço, programa, 
projeto ou 
benefício
socioassistencial.

▪ Requerimento datado e assinado
pelo

representante legal da entidade,
conforme 

modelo constante do Anexo   II   
da   Resolução
CNAS nº 14/2014;

▪ Plano de Ação;

▪ Comprovante de inscrição no
Conselho de sua sede ou onde 
desenvolva o maior número de 
atividades, nos termos do §1º e §2º
do art. 6º e do art. 7º da
Resolução 14/2014;
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▪ Relatório de Atividades, quando 
houver

c) Entidades sem 
fins econômicos,
atualmente 
inscritas, que não 
atuam 
preponderanteme 
nte na política de 
assistência social,
mas que também 
desenvolvem 
ações nessa área.

▪ Requerimento  datado  e
assinado pelo
representante legal da
entidade, conforme
modelo constante do
Anexo   III   da   Resolução
CNAS nº 14/2014;
▪ Cópia do estatuto social
(ato constitutivo)
registrado em cartório;
▪ Cópia da ata de eleição e
posse da atual diretoria,
registrada em cartório;
▪ Plano de Ação;
▪ Relatório de Atividades,
quando houver.


