GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO ESTADUAL DE DESPORTO E LAZER

CHECK-LIST CRED
1 - Ofício de requerimento ao CONEDEL, indicando em qual manifestação desportiva
a entidade postulante atua (Desporto de Rendimento, Desporto Participativo ou
Desporto Educacional). O documento deve estar assinado pelo presidente e conter os
dados da entidade.
2 - Cópia dos respectivos atos constitutivos e alterações posteriores, devidamente
registrados ou averbados no órgão competente. (Cópia do atual estatuto da entidade);
3 - Comprovante de regularidade da composição de seu corpo diretivo e dos
respectivos mandatos, mediante certidão de registro, ou averbação dos
correspondentes termos de posse (cópia da ata registrada que deu posse a atual
diretoria);
4 - Comprovante de responsabilidade técnica emitido pelo Conselho Regional de
Educação Física-CREF, quando a legislação assim o exigir;
5 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
6 - Cronograma de atividades relacionadas ao desporto no ano em curso, constando
participação ou desenvolvimento de atividades;
7 - Relatórios das atividades relacionadas ao desporto, desenvolvidas no exercício
anterior (ano passado);
8 - Documento comprobatório da aprovação da prestação de contas da entidade do
último exercício, nos termos da legislação vigente (cópia da ata registrada da
assembléia geral que aprovou as contas do ano anterior);
9 - Em caso de entidade agraciada com recursos públicos estaduais, balanço contábil
elaborado nos moldes da lei, com a devida aprovação da prestação de contas relativa
aos recursos recebidos (Se agraciada no ano anterior, CND de convênios que afirma
que entidade está em dia com o estado. Caso esteja em débito, exige-se também o
TC-28, documento apresentado à prestação de contas. No caso do não recebimento
de verbas no ano passado, declaração assinada pelo presidente).
10 – Certidão Negativa de Débitos Municipais, Estaduais e Federais;
11 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

12 – Certificado de Regularidade do FGTS-CRF.

