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DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA  PARA INSCRIÇÃO JUNTO AO CMDDPI
CONFORME RESOLUÇÃO 001, DE 29 outubro  DE 2019 – Base Legal Decreto 472,

de  23 de outubro de 2020

DOCUMENTAÇÃO QUE AS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E/OU NÃO GOVERNAMENTAIS DEVEM
APRESENTAR NO ATO DA INSCRIÇÃO

▪ I-Requerimento datado e assinado pelo representante legal da entidade.

▪ II-Plano de Ação Ano Corrente;
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.

▪ Documentos Institucionais:
 a) Cópia do CPF e RG do atual Presidente da Entidade/Órgão
 b) Cópia autentica de um documento com foto do (a) (s) dirigente da entidade
 c) Cópia do comprovante de residência do (a) (s) dirigentes da entidade
 d) Cópia  autenticada da ata de eleição e da ata de posse  do (s) dirigente (s) da entidade, registradas em 
cartório;
 e) Comprovante de que a entidade funciona no endereço por ela declarado
 f) Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registo civil ou cópia autenticada do estatuto e de 
eventuais alterações, devidamente registrado em cartório, ou, tratando-se de sociedade cooperativa certidão 
simplificada emitida por junta comercial, sendo que tais normas de organização interna devem 
prever,expressamente:
 - 1.Objetivo voltados a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
 - 2.Que, em caso de dissolução da entidade, o respetivo patrimônio liquido seja transferido a outra pessoa 
jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta normativa e cujo objeto social seja, 
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
 - 3.Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade;
 - 4.As competências ou atribuição de cada um dos dirigentes e seus substitutos diretos que detenham poder 
executório na organização da sociedade civil
 g) Comprovação de existência da organização da sociedade civil pelo tempo mínimo de dois anos, com cadastro
ativo, por meio de documentação emitida pela Secretaria da receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ;
 h) Declaração da autoridade máxima da organização da sociedade civil informando que nenhum dos (as) 
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dirigentes da entidade é membro de poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública municipal, ou respetivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, quando for o caso, sendo considerados:
 -1.Membros do Poder Executivo: Chefe do Poder Executivo (Presidente da república, Governador e Prefeito) e 
seus auxiliares imediatos (Ministros de Estados e Secretários Estaduais e Municipais);
 -2.Membros do Poder Legislativo: Senadores, Deputados (Federais, Estaduais e Distritais) e Vereadores;
 -3.Membros do Poder Judiciário: Magistrados ( Juízes, Desembargadores e Ministros de Tribunais Superiores);
 -4.Membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores) e Membros dos Tribunais de Contas (Ministros 
e Conselheiros;
 i) Declaração emitida pelo (a) (s) dirigentes (s) da organização da sociedade civil atestando não ter sido julgados
e condenado por falta grave e não esta inabilitado para o exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança;
 j) Declaração emitida pelo (a) (s) dirigentes (s) da organização da sociedade civil atestando não ser responsável 
por ato de improbidade, enquanto durarem os prazo estabelecidos no inciso I, II e III do artigo 12 da Lei 8.429, 
de 2 de junho de 1992;
▪ Documentos de Regularidade Fiscal
 a) Certidão Negativa De Débitos Relativos Aos Tribunais Federais E À Divida Ativa Da União, Junto A Receita 
Federal Do Brasil
 b) Certificado de regularidade do FGTS junto à Caixa  Econômica Federal
 c) Certidão Negativa De Débito Da Fazenda Pública Municipal, bem como do Município onde esteja localizada a 
sede da entidade, e também daquele (s) município (s)  no (s) qual (is) tenha atuação
 d) Certidão Negativa De Dívida Ativa Da Procuradoria Geral Do Estado (PGE), original ou cópia autenticada, do 
Estado de Mato Grosso, bem como do Estado onde esteja localizada a sede da entidade, e também daquele (S)
Estado(s) no (s) qual (is) tenha atuação
 e) Certidão Negativa Do Tribunal De Contas Do Estado (TCE)  da organização da sociedade civil, relativa aos 
últimos dois anos, do Estado de Mato Grosso, bem como do Estado onde esteja localizada a sede da entidade, 
e também daquele (s) Estado (s) no (s) qual (is) tenha atuação
 f) Certidão Negativa Do Tribunal De Contas Do Estado (TCE) do (a) (s) dirigente (s) da organização da sociedade 
civil, relativa aos últimos dois anos , do Estado de Mato Grosso, bem como do Estado onde esteja localizada a 
sede da entidade, e também daquele (s) Estados (s) no (s) qual (is) tenha atuação
 g) Certidão Negativa de Distribuição, de 1ª e 2ª instâncias, emitidas pela justiça municipal e federal, referente 
às ações e execuções criminais do (a) (s) dirigentes (s) da organização da sociedade civil dos Estados da 
Federação onde tenham residido nos últimos cinco anos
 h) Certidão Negativa de Débito Trabalhista
 §1ºSerão dispensados do atendimento ao dispositivos nos itens 1 e 2 da alínea f do inciso I deste artigo as 
organizações religiosas e as sociedades cooperativas


