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CHECKLIST – AJUSTES A SEREM REALIZADOS – AUTORIZAÇÃO INÍCIO DE EXECUÇÃO 

Belo horizonte, 25 de julho de 2017.  

1. Identificação 

Executor: Mackenzie Esporte Clube  

Nome do Projeto 
Esportivo: 

Avança Esporte  

Nº de protocolo: 2016.01.0088 

2. Documentação 

Documentos 

FO
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1 
Formulário de autorização de início de execução do projeto devidamente preenchido e 
assinado pelo representante legal do Executor. 

  

2 Situação regular no CAGEC, CADIN-MG e SIAFI.   

3 Declaração de cessão do espaço físico devidamente assinado pelo responsável pelo espaço.   

4 Programação dos eventos organizados pelo Executor previstos para o projeto.   

3. Extratos/Captação de Recursos 

1 
Termo de abertura da conta, extratos bancários da conta bancária do projeto e respectivos 
extratos das aplicações financeiras. 

  

Caixa Econômica Federal – Ag: 4534 Nº 3537-4 Poupança – Abertura: 17/02/2017 
 
A Equipe técnica identificou que o documento apresentado no campo “Termo de Abertura de Conta 
Bancária” não se trata do termo de abertura e sim uma página denominada “Sistema de Informações 
Unificadas Consulta Conta”, fornecida pela instituição financeira Caixa Econômica Federal, pelo SIUNI- 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES UNIFICADAS. Apesar disso, a Equipe Técnica aprova o documento apresentado, 
pelos seguintes motivos: 

 É um documento validado pelo banco; 

 Apresenta as informações pessoais do Executor; 

 Apresenta informações bancárias (nº de conta e agência) compatíveis com as cadastradas no termo 
de compromisso e; 

 Apresenta a data de abertura da conta corrente.  

2 
Dados da conta bancária do projeto conferem com as informações dos Termos de 
Compromisso-TC. 

  

3 
Os recursos da conta bancária permanecem sem movimentação, conforme Art. 41 do Decreto 
Nº 46.308/2013. 

  

4 

Os saldos financeiros disponíveis em conta, enquanto não empregados nas despesas do 
Projeto Esportivo, foram aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo, quando 
sua utilização estiver prevista para prazo inferior a trinta dias; ou  em caderneta de poupança, 
quando a utilização estiver prevista para prazo superior a trinta dias, conforme Art. 11 da 
Resolução SEESP Nº 16/2017.  

  

5 
Valor total do incentivo constante na Certidão de Aprovação-CA captado por meio do T.C. 
aprovado pela Secretaria de Estado da Fazenda-SEF ou reajuste aprovado pelo Comitê 
Deliberativo conforme Decreto Nº 46.308/2013.  

  

6 
Comprovação de no mínimo 20% (vinte por cento) do valor captado na conta do Projeto 
Esportivo, por meio de depósito bancário identificado, conforme Art. 41 do Decreto Nº 
46.308/2013. 

  

 

Valor captado (100%) R$ 100.800,00 

Valor mínimo (20%)  R$ 20.160,00 

Valor em conta  R$ 33.607,96  
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4. Plano de aplicação de logomarcas 

1 
Documento com indicação da aplicação da logomarca do Governo de MG e do Programa Minas 
Olímpica Incentivo ao Esporte em todas as peças promocionais e produtos resultantes do 
projeto.  

  

6- A documentação e as informações apresentadas são suficientes para aprovação do início da execução do 
projeto esportivo? 

(X  ) Sim 

(    )Não 

 

 


