
TIMBRE DA ENTIDADE 

 

 

 

REQUERIMENTO 

 

 

 

  

(   ) Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

(   ) Renovação Inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

Senhor (a) Presidente do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA. 

 

A Entidade Social denominada ___________________________________________________ 

______________________________ Inscrita no CNPJ sob o cadastro n°. _________________ 

representada legalmente por  _________________________________________________ 

Portador (a) do CPF n°. ______________________, firma o presente requerimento, com a 

anexação dos documentos relacionados na Resolução n°. 007/2017 do CMDCA, estando 

ciente que a devida inscrição/renovação e a expedição do Certificado de Registro ocorrerá     

após análise dos documentos, visita e elaboração de parecer técnico, confirmando que a  

entidade atende aos princípios previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 

 

 

_______________________, _______ de _______________ de ________. 

 

 

 

                                                                  ___________________________________ 

                                                                   Assinatura do Representante Legal 



TIMBRE DA ENTIDADE 

 

Declaração de Responsabilidade 

I – ENTIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – DADOS DO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nome da Instituição (de acordo com o estatuto) 

 

Endereço 

 

Bairro 

 

Município UF 

CEP 

 

DDD - Telefone 

 

Fax 

 

Data da Fundação Número do CNPJ 

E-mail 

 

Nome Completo       

Endereço Residencial 

Bairro Município UF 

Telefone Número do RG/Órgão Exp. 

Número do CPF: Período do Mandato: 



TIMBRE DA ENTIDADE 

 

 

III – FINALIDADES ESTATUTÁRIAS: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
IV – INFORMAÇÕES SOBRE O ESTATUTO – Observar e assinalar se no Estatuto dispõe 

sobre: 

 

01. “A Entidade aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional  

na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional”. 

 

(   ) Consta no Art.: __________                          (   ) Não consta 

 

 

02. “A Entidade não remunera, nem concede vantagens ou benefícios por qualquer forma ou 

título, a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes”. 

 

(   ) Consta no Art.: __________                          (   ) Não consta 

 

 

03. “A entidade é sem fins lucrativos e não distribui resultados, dividendos, bonificações, 

Participações ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto”. 

 

(   ) Consta no Art.: __________                          (   ) Não consta 

 

 

04. “Em caso de dissolução ou extinção da entidade, o eventual patrimônio remanescente 

Será destinado a uma entidade com atividades congêneres”. 

 

(   ) Consta no Art.: __________                          (   ) Não consta 

 

 



TIMBRE DA ENTIDADE 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro para os devidos fins que a (Nome da Instituição) ______________________________ 

___________________________________________________________________________, 

com sede no endereço ________________________________________________________, 

na cidade de ______________________, UF __________, inscrita no CNPJ sob o cadastro n° 

_______________________________ ___, está em pleno e regular funcionamento, desde 

_______/_______/_______ (período), cumprindo suas finalidades estatutárias, sendo a sua 

Diretoria, com mandato de ____/_____/____ a _____/_____/_____, constituída pelos seguintes 

membros: 

 

Presidente:                       Nome completo __________________________________________ 

                                          RG n° _____________________ CPF n° ______________________ 

                                          Endereço Residencial _____________________________________ 

 

 

Vice -Presidente:              Nome completo __________________________________________ 

                                          RG n° _____________________ CPF n° ______________________ 

                                          Endereço Residencial _____________________________________ 

 

 

 

Tesoureiro:                       Nome completo __________________________________________ 

                                          RG n° _____________________ CPF n° ______________________ 

                                          Endereço Residencial _____________________________________ 

 

               DECLARO que a referida entidade não remunera os membros de sua Diretoria pelo 

exercício  específico  de  suas  funções, não  distribui  lucros, vantagens  ou  bonificações  a  

dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, destinando a totalidade das 

rendas apuradas ao atendimento de suas finalidades, aplicando integralmente, no território 

nacional, as suas rendas, receitas, inclusive o eventual resultado operacional, na manutenção 

e desenvolvimento de seus objetivos institucionais. 

 

_______________________, _______ de _______________ de ________. 

 

 

___________________________________________________ 

Presidente da Entidade 


