PASSO A PASSO
SOLICITAÇÃO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO
1. Acesse o Sistema de Informação do Minas Esportiva Incentivo ao Esporte com seu
CPF e senha: http://incentivo.esportes.mg.gov.br/Acesso-ao-sistema/
2. Na página inicial do Sistema, clique em “Meus projetos”.
Veja que o Projeto habilitado a solicitar início de execução possuíra um ícone de
duas folhas de papel. Clique no ícone.

3. Aparecerá a tela com os documentos a serem enviados. Para anexar o Termo de
Abertura da Conta, clique em “Termo de abertura da conta exclusiva”.

3.1 Insira o arquivo e clique em “Enviar documento”.

4. Para inserir os Extratos bancários da conta corrente e da aplicação, clique em
“Extrato bancário”. Devem ser inseridos todos os extratos bancários da conta
corrente e da aplicação financeira desde a abertura da conta até a data atual.

4.1 Escolha o tipo de extrato (bancário ou aplicação), preencha seu mês e ano de referência e
insira o arquivo. Depois, clique em “Enviar documento”.

5. Insira o Termo de cessão de espaço. Deve ser inserido no mínimo 1(um) termo de
cessão para cada local cadastrado no Projeto. Para inserir o termo, Clique em “Inserir
Termo”.

5.1 Escolha o local e informe se o mesmo é a sede do Executor. Se a resposta for sim,
clique em “Enviar documento” pois não é necessário o envio do Termo de Cessão de
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5.2 Se a resposta for não, preencha também a data da declaração e insira o arquivo. Depois,
clique em “Enviar documento”.

6. Insira dos Planos de Aplicação das marcas oficiais clicando em “inserir plano de
marcas”.

6.1 Escolha dentre as despesas do Projeto, qual item de despesa se refere o Plano de marcas
a ser inserido, por exemplo: camisa, banner, folder etc. Depois insira o arquivo e clique
em “Enviar documento”.
Ressaltamos que é obrigatória a inserção da logomarca do MEIE e do Governo do Estado de Minas
Gerais em toda divulgação ou peça promocional do projeto esportivo e de seus produtos resultantes,
conforme as diretrizes do Manual de Identidade Visual do Estado de Minas Gerais, disponível no site
http://incentivo.esportes.mg.gov.br/identidade-visual/

Obs.: Se desejar incluir um Plano de Marcas de uma despesa que não está inserida no Projeto,
insira o documento como “outros”, de acordo com o item 8.2 deste Passo a Passo.
7. Agora, insira as informações relativas aos eventos organizados pelo Executor
relacionados ao Projeto Esportivo. Caso o Executor não tenha nenhum evento
programado, marque a opção “não”. Caso contrário, marque a opção “sim” e clique
em “Inserir evento”.

O cadastro dos eventos é importante para que a SEESP possa acompanhar a execução dos
Projetos Esportivos e auxiliar na sua divulgação.
O Executor poderá atualizar as informações ou incluir novos eventos a qualquer momento,
clicando na aba “Eventos” na lateral esquerda da página.

8. Agora, emita o Requerimento de inicio de Execução, clicando em “Requerimento de
inicio de execução assinado”.

8.1 Imprima o Requerimento de inicio de execução, leia atentamente, recolha a
assinatura do representante legal do Executor e digitalize para o seu computador.

8.2 Inicie a inserção dos documentos clicando em “Inserir documentos”.

8.3 Deverão ser inseridos os seguintes documentos:
1. Certidão do CADIN: A ser emitido no site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPub
lica.do;
2. Certidão do CAGEC/SIAFI: A ser emitido no site http://www.portalcagec.mg.gov.br/;
3. Requerimento de inicio de execução assinado (conforme instruções no item 8.1 deste
passo a passo);
4. Outros documentos, se necessário.
Escolha o tipo de documento e insira o arquivo. Depois, clique em “Enviar documento”.

9. Após finalizar a inserção de todos os documentos para o inicio de execução, clique
em “Enviar” para encaminhar a solicitação de inicio de execução para análise da
SEESP.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Equipe Técnica pelo e-mail
incentivo@esportes.mg.gov.br

