
 
Lei Municipal 583 /2010 – substituindo Lei 035 de 20/04/1992 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME 
CMDCA – CNPJ: 21.200.387/0001-08 

Rua Cel. João Fco. Mourão, 295 – Centro – Leme/SP – CEP 13.610-180.  
Fone: (19) 3571-9864 – E-mail: cmdca@leme.sp.gov.br 

 

Art.4º - “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes á vida, a saúde, á alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.” – E.C.A. 

EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO CMDCA 
ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL 

 
ENTIDADE: ___________________________________________________________________________________ 
COMISSÃO DE NORMAS: ___________________________________________________________________ 
 

N.° DESCRIÇÃO SITUAÇÃO 
01 Ofício solicitando a Inscrição/Renovação, assinado pelo 

representante legal da Entidade ou Organização. (ANEXO I) 
 

02 Cópia do CNPJ ativo e atualizado  
03 Cópia do Estatuto e possíveis alterações, registradas em cartório. 

(caso não tenha tido alteração, enviar declaração) 
 

04 Cópia da Ata de Eleição dos Membros da Diretoria e Posse, 
devidamente registrada em cartório. (caso não tenha tido 
alteração, enviar declaração) 

 

05 Balanço patrimonial e financeiro do ano anterior.  
06 Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos  
07 Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 

(DIPJ) 
 

08 Relação Anual de informações Sociais - RAIS  
09 Declaração de porcentagem de atendimento gratuito referente ao 

exercício anterior. 
 

10 Relatório das atividades desenvolvidas no ano anterior.  
11 Documento comprobatório de que a Entidade ou Organização é 

considerada de Utilidade Pública Municipal. 
 

12 Programa/Plano de Trabalho para o exercício em curso, com lista 
descritiva de recursos humanos e materiais.  

 

13 Cópia do certificado da Vigilância Sanitária (vigente)  
14 Alvará de funcionamento (vigente)  
15 Cópia do Certificado de Inscrição no COMAS  
16 Lista dos atendimentos do ano anterior  
 

Observações: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Assinaturas: 
 

______________________________ ______________________________ 
Analisador Presidente 

           
 

 
APTO A INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO:     (     ) SIM      (     ) NÃO 

 
 
 


