CHECK LIST
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO/REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO
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RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Sim

Não

Não se
aplica

Observações

Ofício de solicitação de celebração de convênio, assinado
pelo Prefeito
Proposta de plano de trabalho, assinada pelo Prefeito,
contendo no mínimo, as seguintes informações: a) razões
que justifiquem a celebração do convênio; b) descrição
completa do objeto a ser executado; c) descrição das metas
a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente; d)
etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de
início e fim; e) plano de aplicação dos recursos a serem
desembolsados pela concedente e a contrapartida
financeira do proponente, se for o caso, para cada projeto
ou evento; f) cronograma de desembolso.
Projeto básico do projeto/evento
CNPJ da Prefeitura e cópia autenticada em cartório da
Ata de Posse e Diploma do Prefeito)
Cópia autenticada em cartório do RG e CPF do Prefeito
Cópia do comprovante de residência atualizado do Prefeito
Cópia do comprovante de endereço do órgão
Declaração de contrapartida, em conformidade com a lei de
diretrizes orçamentárias vigentes – (art 4°, II, dec.
733/2013)
Cópia da LOA (Lei Orçamentária Anual) assegurando a
previsão orçamentária do recurso estadual e da
contrapartida municipal
Certidão Negativa de Débito de Tributos de Órgão Estadual
(SEFA)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Certidão de “Nada Consta” do Tribunal de Contas do Estado
do Pará (TCE)
Certidão de “Nada Consta” do Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM)
Certidão Igeprev – Instituto de Gestão Previdenciária do
Estado do Pará – (art 4°, v, Dec. 733/2013)
Certidão Iasep – Instituto de Assistência à Saúde dos
Servidores do Estado do Pará
Declaração de regularidade quanto ao pagamento do
funcionalismo público em atendimento ao disposto na Lei
Estadual nº 6.286 de 05 de abril de 2000
Declaração de cumprimento dos limites constitucionais
relativos à saúde e educação – (art 4°, IV, Dec.
733/2013)
Comprovação de adimplência com os pagamentos de
tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao Estado
- (art 4°, III, Dec. 733/2013)
Comprovante de abertura de conta corrente específica
no BANPARÁ para a execução do objeto
03 (três) cotações de preços para a lista de
material/serviços do projeto/evento
INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO:
- As colunas “Sim”, “Não”, “Não se aplica” e “Obs.” serão preenchidas pela área técnica do Concedente no momento do
recebimento dos documentos entregues pelo Convenente, após a conferência.
- Na coluna “Obs.”, deve ser inserida, se for o caso, a numeração das folhas correspondentes ao documento no processo físico
ou outra ocorrência relacionada ao documento.

