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Documentação Necessária Para Solicitar A Celebração De Convênio 

(conforme DECRETO Nº 4.986, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020) 

1. Requerimento. 

2. Documentos originais ou em cópias autenticadas, dento do prazo de validade: 

 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado; 

 

b) ata da última eleição; 

 

c) termo de investidura dos diretores; 

 

d) procuração estabelecendo poderes aos seus representantes legais; 

 

e) cópia do RG e CPF dos representantes legais; 

 

f) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 

g) alvará de funcionamento com endereço completo; 

 

h) certidão simplificada da Junta Comercial ou do Registro Civil do Estado do Amazonas; 

 

i) certidões negativas de tributos federais, estaduais e municipais; 

  

j) certidão negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

 

k) certidão negativa de débitos trabalhistas; 

 

l) comprovante de pagamento do Documento de Arrecadação Municipal – DAM (emissão através do link 

https://manausatende.manaus.am.gov.br/inventario.php?id=271 
 

m) modelo de contrato que será celebrado entre a consignatária e o consignado (observar as disposições do 

parágrafo único do artigo 10, do artigo 32 e do parágrafo único do artigo 41 da Portaria 111/2016): 

 

  
 

 

 

 

● As instituições financeiras e entidades de crédito imobiliário deverão apresentar, adicionalmente, os seguintes 

documentos originais ou em cópias autenticadas: 
a) certidões dos cartórios de protestos e de registro de interdições em nome dos diretores ou representantes 

legais; 

b) certidão que comprove a autorização para funcionamento concedida pelo Banco Central do Brasil; 

 

 

● As entidades que comercializam planos de assistência odontológica deverão apresentar, adicionalmente, os 

seguintes documentos originais ou em cópias autenticadas: 
a) certidão que comprove o registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; 

b) certificado de registro e inscrição perante o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas 

 

https://manausatende.manaus.am.gov.br/inventario.php?id=271
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● As associações, sindicatos, clubes e cooperativas deverão apresentar, adicionalmente, os seguintes documentos 

originais ou em cópias autenticadas: 
a) cópia da ata da assembleia ou estatuto onde conste a autorização para firmar convênio, contratos ou outros 

instrumentos legais relacionados; 

b) cópia da ata da assembleia da última eleição e posse da diretoria, com nome completo, endereço atual, RG 

e CPF do responsável eleito; 
c) certificado do código fornecido pelo Ministério do Trabalho, somente no caso de entidade sindical. 

 

 

● As entidades que comercializam seguros deverão apresentar, adicionalmente, carta patente expedida pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no original ou em cópia autenticada. 
 

 

● As entidades que comercializam planos de saúde deverão apresentar, adicionalmente, os seguintes 

documentos originais ou em cópias autenticadas: 
a) certidão que comprove o registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; 

b) certificado de registro e inscrição perante o Conselho Regional de Medicina do Amazonas; 

c) autorização de funcionamento e regularidade expedida pelo Ministério da Saúde. 

 

 

● As entidades abertas de previdência privada deverão apresentar, adicionalmente, carta patente expedida pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no original ou cópia autenticada. 
 

 

● As farmácias e drogarias deverão apresentar, adicionalmente, os seguintes documentos originais ou em cópias 

autenticadas: 
a) alvará da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

b) alvará da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – FVS; 

c) certificados de regularidade técnica dos Conselhos Regional e Federal de Farmácia; 

d) licença sanitária expedida pela Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde; 

e) contrato do farmacêutico comprovando o atendimento no horário de funcionamento da empresa. 


