
ANEXO II - PORTARIA N° 098/2013 

 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM 

CONVÊNIOS COM AS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR 
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1º Ofício de Solicitação da Entidade solicitante; 

2º Plano de Trabalho (Modelo constante na IN nº 01/2008 SEFAZ-CGM), acompanhado das 
planilhas orçamentárias e 03(três) orçamentos evidenciando o menor preço; 
3º Inscrição no Cadastro Geral de Atividades – CGA da Secretaria Municipal da Fazenda-
SEFAZ; 
4º Alvará de Funcionamento da Entidade fornecido pela SEFAZ; 

5º Se o convênio for sob a forma de contribuição, subvenção social e/ou auxílios, além dos 
documentos acima citados a Entidade deve apresentar os seguintes: 

a) Cópia do certificado ou comprovante de registro em um dos Conselhos Municipais, de 
acordo com a área de atuação da entidade; 
b) Cópia do certificado ou registro no Conselho Federal correlacionado com o objeto do 
convênio se parte dos recursos liberados tiver origem federal; 
c) Cópia do certificado ou comprovante de inscrição no Conselho Estadual 
correlacionado ao objeto do convênio se parte dos recursos liberados tiver origem 
estadual e se o Município não possuir um Conselho com as mesmas competências do 
Conselho do Estado; 

d) Certificado de utilidade pública municipal; 
e) Cópia dos atos constitutivos da entidade (Estatutos, CNPJ, Ata de posse da diretoria 
e Ata de Fundação) que deverá conter dispositivo estabelecendo a obrigatoriedade de 
não distribuir, entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou 
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, a título de dividendos, 
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, bem como a imposição de 
que tais excedentes sejam aplicados, integralmente, na consecução do respectivo 
objeto social. 

6º Documentos que comprovem a situação de regularidade da Entidade: 
a) Certidão de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 
b) Certificado de regularidade do Fundo de garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
c) Prova de regularidade fiscal junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa; 
e) Comprovação de propriedade do imóvel, através de certidão emitida pelo cartório de 
registro de imóveis competente, sempre que o objeto do convênio tratar sobre execução 
de obras ou benfeitorias em imóvel; 

f) Documentos que comprovem a capacidade técnica do convenente para viabilização 
do convênio e a capacidade jurídica do órgão gerenciador dos recursos. 

7º Atestado de Funcionamento emitido pelo Ministério Público do Estado da Bahia; 

8º Declaração de Funcionamento regular nos último três anos, emitida por uma autoridade 
local; 

9º Parecer técnico do órgão concedente; 
10º Declaração do órgão concedente quanto à regularidade de prestações de contas de 
convênios anteriores firmados pela PMS com a Entidade solicitante. 

 

 
 

 

 


