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FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI 

Data da Criação e Fundação: 28/08/1970 

PASSO A PASSO: COMO CRIAR A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI 
 

1º) CRIAÇÃO DA ENTIDADE:  

-  Discutir o Assunto com a Comunidade;  

- Verificar a quantidade de habitantes da cidade; Quantidade de habitantes com 

deficiência; Na cidade já tem instituições de Assistência Social, em caso de resposta 

positiva, em quais áreas de atuação: Saúde, educação? 

-  Se a decisão for pela criação da entidade deve providenciar o seguinte:  

- Local de funcionamento, este endereço será informado em todos documentos da nova 

instituição: Estatuto, CNPJ, Ata de reunião, etc.);  

-  Elaborar o Estatuto da Entidade com Assistência de um Advogado. (Modelo disponível 

para download no site da Fenapestalozzi – Institucional – Como criar uma Associação 

Pestalozzi) 

- Convocar Reunião com a comunidade e representantes para criação da entidade, 

necessário edital de convocação. (Modelo disponível para download no site da 

Fenapestalozzi – Institucional – Como criar uma Associação Pestalozzi) 

 

 - Uso de Marca Figurativa e Logomarca, conforme Estatuto Social da Federação 

Nacional determina: 

Art. 4º - A FENAPESTALOZZI adota e utiliza os seguintes símbolos:  

I. como marca figurativa/logomarca a figura da rosa na cor vermelha imperial, pedúnculo na cor 

preta Senegal, cinco folhas e cinco espinhos na cor preta Senegal, sendo três do lado direito e 

dois do lado esquerdo, desnivelados, com um contorno em moldura na cor amarela gema, com 

traços integrados, conforme modelo patenteado;  

II. a bandeira nas cores branca e vermelha, medindo 1,60 m de comprimento por 1,10 m de 

largura, tendo ao centro a logomarca definida no Inciso I, sobre a faixa branca vertical com 

largura de 0,40 m e horizontal de 0,36 m; 

III. a FENAPESTALOZZI tem hino próprio, com letra aprovada em Assembleia Geral realizada 

no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e noventa e quatro. 

Parágrafo Único - Para a comercialização da marca Pestalozzi, ou de qualquer produto a esta 

vinculado, é necessária autorização prévia e expressa da FENAPESTALOZZI.  

 

As informações e orientações detalhadas sobre a marca figurativa estão disponíveis 

para download no site da Fenapestalozzi – Institucional – Como criar uma Associação 

Pestalozzi – Marca Figurativa e Bandeira) 
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FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI 

Data da Criação e Fundação: 28/08/1970 

2º) REUNIÃO DE CRIAÇÃO  

- Fazer Ata de Fundação (deverá constar na ata de fundação a fundação da entidade, 

aprovação do estatuto e eleição da 1ª. diretoria)  

Obs: a ata nº. 02 deve constar a transcrição do estatuto. 

 
3º) LEGALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS:  

- Registrar o Estatuto no Cartório de Registro das pessoas Jurídicas e averbar a ata da 

fundação e da transcrição do estatuto;  

- Quadro de Associados Fundadores e Contribuintes, conforme Resolução (Modelos 

disponíveis para download no site da Fenapestalozzi – Institucional – Como criar uma 

Associação Pestalozzi) 

- Obter o CNPJ (Receita Federal): 

 Solicitar a DBE  pelo cadastro sincronizado (link de acesso direto ao Cadastro 

Sincronizado: https://www38.receita.fazenda.gov.br/redesim/ ) 

 Quando a solicitação da DBE for assinada você consultará a situação da mesma 

pelo seguinte link:  

(https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/fcpj/consulta.asp). 

Assim que a DBE for liberada, você terá que enviar uma cópia autenticada junto 

com a DBE assinada para a Delegacia da Receita Federal para finalizar o 

processo e gerar um CNPJ para a Associação. 

-  Solicitar o Alvará de funcionamento Prefeitura Municipal;  

- Requerer o cadastro/registro da instituição no Conselho Municipal de Assistência 

Social;  

-  Cadastrar a instituição no  CDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente;  

- Reconhecimento do Título de Utilidade Pública Municipal (através de um 

vereador/Câmara dos Vereadores);  

- Reconhecimento do Título de Utilidade Pública Estadual (através de 

deputado/Assembléia Legislativa);  

- Registro no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)  

-  Registro e Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social- 

CEBAS (anteriormente conhecido como Certificado de Entidades de Fins Filantrópicos) 

(Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS). O pedido de registro poderá ser 

https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/dbe
https://www38.receita.fazenda.gov.br/redesim/
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/dbe
https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/fcpj/consulta.asp
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/dbe
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/dbe
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/cnpj
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FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI 

Data da Criação e Fundação: 28/08/1970 

apresentado diretamente no protocolo do Conselho Nacional de Assistência Social em 

Brasília, ou enviado pelos Correios ao endereço: Conselho Nacional de Assistência 

Social – CNAS Esplanada dos Ministérios – Bloco F, Anexo Ala "A" – 1º andar Brasília-

DF CEP 70.059-900. Maiores informações – acessar o endereço eletrônico: 

www.mds.gov.br/cnas/ após clique em Registro e Certificado. 

 

 


