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SEPLAN

SISCON

CGEFAZENDA

Administra, 
Coordenada e 

Gerencia o 
SISCON

Acompanha a 
programação 
financeira e  a 

liberação contábil dos 
recursos de convênio

Credencia e Habilita 
entidades 

(Prefeituras,Cooperativas
em geral,ONG’s, 

Sindicatos, Associações e 
Fundações)

.

Decreto n° 13.860/2009;
Sistema Informatizado de Gestão de 

Convênios entre o Estado e instituições 
municipais e terceiro setor



Procedimentos de 
Credenciamento e Habilitação 



Credenciamento 

Possibilitará à entidade:

• Acesso ao sistema, após validação dos dados

pelo administrador (SEPLAN);

• Inclusão, acompanhamento das propostas;

• Atualização dos documentos; e

• Elaboração da prestação de contas dos

convênios.



Habilitação

Encaminhamento da documentação necessária ao

cadastro junto a SEPLAN, conforme a exigência da

Instrução Normativa Conjunta : SEPLAN/SEFAZ/CGE

nº 01/2009 de 17/05/2009.

Será aprovada junto ao SISCON após análise da

documentação, de acordo com o tipo de pessoa

jurídica correspondente (Prefeituras, associações,

cooperativas e outros)



Documentação Necessária

Deverão ser encaminhados ao Cadastro 

de Habilitação para validação  do 

credenciamento e obtenção da 

regularidade institucional e fiscal.



Documentos de regularidade fiscalDocumentos institucionais:

a) Cartão do CNPJ;

b) Ata de eleição e posse do 

dirigente devidamente registrado em 

cartório;

c) CPF do Dirigente;

d) Carteira de Identidade do 

Dirigente;

e) Ato de nomeação ou posse do 

Dirigente, quando for o caso; e

f) Diploma do dirigente devidamente 

registrado em cartório.

a) Certidões Negativas de:

• Débitos – CND junto ao INSS;

• Débitos da Fazenda Pública 

Estadual; e

• Dívida Ativa da PGE.

b) Certificado de Regularidade do 

FGTS, junto a Caixa Econômica 

Federal;

c) Certificado de Regularidade 

Previdenciária – CRP, junto a 

Previdência Social, no caso de possuir 

previdência própria; e

d) Certidão de adimplência junto ao 

TCE.



Proposta via Emenda Parlamentar

Parlamentar libera 
emenda ao órgão 

concedente

Parlamentar libera 
emenda ao órgão 

concedente

Órgão envia a dotação 
orçamentária à 

SEPLAN (SISCON)

Órgão envia a dotação 
orçamentária à 

SEPLAN (SISCON)

Análise para 
certificação de 

Habilitação Plena

Análise para 
certificação de 

Habilitação Plena

Liberação do Sistema 
para inclusão do 

projeto

Liberação do Sistema 
para inclusão do 

projeto

Liberação financeira 
junto ao órgão 

concedente

Liberação financeira 
junto ao órgão 

concedente

OBSERVAÇÃO:
Os convênios 
liberados pelo 

executivo estadual 
seguem mesmo 

trâmite de 
emenda, sendo 

que a liberação é 
feita pelo 

governador direto 
ao órgão 

CONCEDENTE.

OBSERVAÇÃO:
As emendas 

parlamentares/obje
to de convênio, 

serão 
obrigatoriamente 

executadas via 
SISCON.
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