
Os documentos necessários para inscrição no COMAS, são:

I) Requerimento e formulários fornecidos e disponibilizados pelo COMAS, datados e 
assinados pelo representante legal da entidade.

II) Cópia do estatuto vigente, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoa 
Jurídica;

III) Cópia da ata de eleição e posse dos membros da atual diretoria;

IV) Cópia do cartão do CNPJ, atualizado;

V) Cópia do alvará de funcionamento e da licença sanitária para entidades de 
atendimento;

VI) Para entidades e organizações de assistência social, bem como para serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais, com mais de um ano 
de funcionamento, relatório detalhado de atividades desempenhadas no 
exercício � scal anterior que demonstre as ações executadas de forma planejada, 
continuada e gratuita, evidenciando:

a. � nalidades estatutárias,

b. objetivos,

c. origem dos recursos,

d. infraestrutura,

e. identi� cação de cada serviço, projeto, programa ou benefício sócioassistencial 
executado informando, respectivamente:

1) o público alvo,

2) capacidade de atendimento,

3) recursos � nanceiros utilizados,

4) recursos humanos envolvidos,

5) abrangência territorial,

6) demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias 
que foram utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, 
avaliação e monitoramento;

VII) Plano de ação na área da assistência social para o exercício em curso 
evidenciando os mesmos itens do tópico anterior.
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VIII) Para entidades e organizações de 
assistência social com mais de um ano 
de funcionamento, peças contábeis 
elaboradas nos termos da norma 
ITG 2002 do Conselho Federal de 
Contabilidade, assinadas por contador 
e pelo representante legal, contendo:

• Balanço Patrimonial;

• Demonstrativo do Resultado do 
último exercício, segregados por 
área de atuação; 

• Notas Explicativas às Demonstrações 
evidenciando os projetos;

• Demonstração das Mutações do 
Patrimônio;

IX) As entidades e organizações de 
assistência social que realizem 
atendimento à criança e ao 
adolescente deverão apresentar 
registro no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
– CMDCA devidamente atualizado.

NÃO obterão 
inscrição no CMAS:
I. os templos;

II. os clubes esportivos;

III. os partidos políticos;

IV. os grêmios estudantis;

V. os fundos de pensão, os 
sindicatos, as associações, 
as entidades ou fundações 
que visam exclusivamente 
o benefício dos seus 
associados ou funcionários;

VI. entidade que tenha 
� nalidade lucrativa.

O IAPAS é uma entidade 
Filantrópica de Assistência 
Social que presta orientações, 
dá palestras e cursos de 
capacitação gratuitamente a 
entidades do terceiro setor.

Rua Apucarana, 759
Tatuapé – São Paulo – SP
CEP 03311-000
Telefone (11) 2095-2088
E-mail: info@iapas.org.br
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