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ATO DE DESIGNAÇÃO – GESTOR DE CONVÊNIOS 

 
DADOS DO CONVÊNIO 
 

PROCESSO Nº:  

Nº CONVÊNIO SIGA:   

VIGÊNCIA CONVÊNIO: __/__/__   a   __/__/__ 

CONCEDENTE:  

CONVENENTE:  

VALOR GLOBAL DO 
CONVÊNIO:  

OBJETO: 
 

 

 

 

Designação do Gestor do Convênio 
 

Dispõe sobre a designação de Gestor para o 

convênio indicado na epígrafe e dá outras 

providências.    

O Secretário de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, no uso das atribuições conferidas no art. 43 do Decreto 

Estadual nº 2.737-R de 19/04/2011, resolve: 

Designar o servidor __________________________________, Matrícula nº _________, lotado 

na (o)____________________, Gestor do Convênio nº __________, a partir de __/__/__, como 

representante perante o Concedente, que zelará pela regularidade dos atos praticados e a plena execução 

do objeto, pautando as ações nos seguintes objetivos: 

I -comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável; 
II -compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os 
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados; 
III - regularidade das informações registradas pelo convenente no SIGA; e 
IV -cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas. 
 

No exercício das atividades de acompanhamento e fiscalização, o Gestor de Convênio responsabiliza-se 

por: 

a) Anotar em registro próprio as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, valendo-se 
inclusive de visitas ao local da execução que, caso não ocorram, deverão ser devidamente 
justificadas, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas; 
 

b) Registrar no SIGA os atos de acompanhamento da execução do objeto, ou certificar-se de 
que os registros estão sendo devidamente realizados, no caso de o concedente imputar a 
outro servidor a responsabilidade de operar o sistema; 
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c) Comunicar ao convenente e ao interveniente, quando houver, quaisquer irregularidades 
decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, solicitando   
à autoridade competente do concedente a suspensão da liberação dos recursos, que fixará 
prazo de até trinta dias para saneamento ou apresentação de informações e 
esclarecimentos, podendo prorroga-lo por igual período. 

 
Na ausência do servidor supra designado, fica designado como suplente o Servidor _________________ 
________________, Matrícula nº ____________, lotado na (o) ____________________, a partir de 
__/__/__. 
 
Caso o convênio seja prorrogado, a atuação do(s) servidor(es) designado(s) é prorrogada 
automaticamente. 
 
 
________/ES ,___ de ____________ de 20__ 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Ordenador de Despesas 

 
 
 
 
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS 
 
Eu, ______________________________________________, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das 
funções inerentes a ela. 
 

______________________________ 
 

Assinatura Gestor 
 
Eu, ______________________________________________, declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das 
funções inerentes a ela. 

 
 

______________________________ 
Assinatura Suplente 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTATO/GESTOR/TEL.: ___________________ 
E-MAIL : ________________________________ 
 
CONTATO/SUPLENTE/TEL.: ___________________ 
E-MAIL: ________________________________ 

 


