
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT
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(65) 3311-4800 – Ramal 4892  conselhos@tangaradaserra.mt.gov.br

DOCUMENTAÇÃO PARA  INSCRIÇÃO JUNTO AO CMAS CONFORME RESOLUÇÃO
001, DE MARCO DE 2011

DOCUMENTAÇÃO QUE AS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DEVEM APRESENTAR NO ATO DA SOLICITAÇÃO
DE INSCRIÇÃO

▪ Requerimento datado e assinado pelo representante legal da entidade

▪ 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;
Contendo:
 a) finalidades estatutárias;
 b) objetivos;
 c) origem dos recursos;
 d) infraestrutura;
 e) identificação de cada serviços, programas, projetos, e benefícios socioassistenciais, informando 
respectivamente:
 e.1) público alvo;
 e.2) capacidade de atendimento;
 e.3) recursos financeiros a serem utilizados;
 e.4) recursos humanos envolvidos;
 e.5) abrangência territorial;
 e.6) 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.
▪ Cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ;

▪ Relatório de Atividades, quando houver.
Ter expresso em seu relatório de atividades:
 a) finalidades estatutárias;
 b) objetivos;
 c) origem dos recursos;
 d) infraestrutura;
 e) identificação de cada serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais executado, informando
respectivamente:
 e.1) público alvo;
 e.2) capacidade de atendimento;
 e.3) recurso financeiro utilizado;
 e.4) recursos humanos envolvidos;
 e.5) abrangência territorial;
 e.6) 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
de execução de suas atividades, monitoramento e avaliação.
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▪ Cópia das 03 (três)  últimas atas de reunião da diretoria

▪ Demonstrar ser pessoa jurídica de direito privada sem fins lucrativos, devidamente constituída, 
conforme consta no art. 53 do Código Civil e art. 3 da Lei 8.742/1993
▪ Demonstrar que a aplicação de suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional 
integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seu objetivos 
institucionais.


