Anexo IV
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIO

Providenciar 2 (duas) cópias desta documentação, atualizada.

1. Ofício de entrega da documentação, em papel timbrado da Entidade, ao
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. – COMDCA.
2. Plano de Trabalho preenchido, a ser enviado de forma digital, constante no
Anexo II. Este plano posteriormente deverá ser assinado pela entidade, quando
solicitado pelo setor responsável.
3. CNPJ da Entidade - original impresso (internet) www.receita.fazenda.gov.br
4. Cópia, do Certificado de Inscrição no COMDCA;
5. Cópia, do Estatuto Social da Entidade, devidamente registrado em Cartório;
6. Cópia rubricada, do balancete financeiro do exercício anterior devidamente
aprovado pelo Conselho Fiscal da Instituição;
7. Relatório de atividades a serem realizadas no período do convênio (plano de
ação) com assinatura do presidente;
8. Cópia da lei de utilidade pública municipal ou Certidão da Câmara de
Vereadores que reconheça a utilidade pública (quando aplicável);
9. Cópia da ata de Posse da atual Diretoria da entidade;
10. Cópia, do RG e CPF do presidente da Instituição;
11.Certificado de Regularidade do FGTS – original impresso (internet)
www.caixa.gov.br;
12.Certidão

Negativa

de

Débitos

do

INSS

–

original

impressa

(internet)http://www.dataprev.gov.br/consultas/cons-empresas.shtm;
13.Certidão Negativa de Débito Municipal;
14.Certidão de regularidade da Secretaria da Receita Federal (SRF) e da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que pode ser obtida via
internet, através do endereço http://receita.fazenda.gov.br;

15.Certidão de regularidade as Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), que
pode ser obtida via internet, através do endereço http://www.sef.sc.gov.br;
(CND)
16.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, que pode ser obtida via Internet,
através do endereço http://www.tst.jus.br;
17.Cópia atualizada do Alvará de localização da unidade executora;
18.Certidão Negativa de Débito de Prestação de Contas a ser solicitado no
órgão responsável pelo recebimento e análise das prestações de contas
(Secretaria da Fazenda/FMAS/FMDCA);
19.Comprovante de abertura de Conta Corrente (específica p/ convênio),
(Banco do Brasil);

