
LISTA 6A - CHEQUE MAIS MORADIA

MELHORIA - Entidades

UNIDADE HABITACIONAL 

ITEM DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA
1 Cópia do cartão de CNPJ;
2 Certidão de regularidade junto à Fazenda Federal;
3 Certidão de regularidade junto à Fazenda Estadual - SEFAZ;
4 Certidão de regularidade junto à Fazenda Municipal;
5 Certidão de Regularidade junto ao FGTS – CRF;
6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (TST);
7 Declaração de Contrapartida (modelo AGEHAB);
8 Cópia do Estatuto Social;
9 Cópia dos documentos pessoais do Presidente da Entidade;

10 Cópia da Ata de Posse da Diretoria Atual;

11
Certidão de registro emitida por cartório de registro competente para comprovação dos
poderes inerentes à propriedade do imóvel e/ou documento que comprove que a área
será adquirida na operação;

12 Plano de Trabalho;

13
Declaração de que não se encontra em débito com a obrigação de prestar contas da
aplicação de transferências anteriormente realizadas, ressalvando o previsto no §2º do
art. 75 da Lei nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012;
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LISTA 6A - CHEQUE MAIS - MORADIA

MELHORIA - Entidades

UNIDADE HABITACIONAL

ITEM DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

1 Ofício  de  solicitação  de  atendimento  contendo  informações  sobre  a  expectativa  de
atendimento;

2 Declaração que informe sobre as condições da infraestrutura existente no loteamento
e/ou adjacências e/ou lotes caso o loteamento já seja consolidado;

3
Relação contendo a lista dos lotes e quadras que receberão a melhoria (Isoladas) ou
Cópia  dos  contratos  individuais  assinados  pelos  beneficiários  com  a  instituição
financeira (parcerias);

4 Planta de situação dos lotes ou Foto Aérea (localização em relação à malha urbana)
pode ser ainda mapa ou foto digital;

5 Planta do Loteamento e documento da instituição financeira concordando com a im-
plantação da melhoria (parcerias);

6 TCP - Termo de Cooperação e Parceria firmado com a instituição financeira (parcerias);
7. Peças técnicas, contendo:

7.1 Projeto  Executivo  completo  (planta  baixa,  planta  de  cobertura,  implantação,  cortes,
fachadas, quadro de áreas e aberturas);

7.2 Memorial descritivo do serviço a ser executado;

7.3 Orçamento detalhado padrão AGETOP, especificando valores relativos à mão de obra e
para materiais de construção, separadamente;

7.4 Cronograma físico e financeiro;

7.5 ART ou RRT de autoria do projeto apresentado (a guia deverá estar recolhida ou com
comprovante de pagamento).
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