DECLARAÇAO DO CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES DA
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO E DA PARCERIA A SER FIRMADA
(conforme Anexo Único do Decreto n.º 3.366/2017)

Eu, ____________________________, presidente do (a) ___________________________
inscrito no CPF sob o nº____________________, declaro para os devidos fins que estou
ciente da legislação de regência, especialmente quanto à utilização dos recursos, da forma a
ser efetuada a prestação de contas e ao cumprimento das metas do Plano de Trabalho. E
comprometemos em receber, aplicar e prestar contas dos recursos que nos forem concedidos
pela Administração Municipal e darmos publicidade e acesso a quem de direito solicitar.

Lagoa Santa, _____ de fevereiro de ______.

Assinatura e carimbo ou identificação

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA DA OSC
(art. 20, X, Decreto n.º 3.366/2017)

Eu,________________________, presidente/diretor/provedor do(a)__________________
inscrito no CPF sob o nº_______________, declaro que esta OSC não possui dívidas com o
Poder Público, e que não está inscrita nos bancos de dados públicos e privados de proteção
ao crédito.

Lagoa Santa, ____ de fevereiro de _____.

Assinatura e carimbo ou identificação

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO
(art. 20, XI, Decreto n.º 3.366/2017)

Eu, ________________________, presidente/diretor/provedor do (a)__________________
inscrito no CPF sob o nº_____________________, declaro para os devidos fins e sob penas
da lei, que não integram a respectiva diretoria agentes políticos do governo
CONCEDENTE, que os dirigentes da entidade não possuem parentesco até 2° grau,
inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente
de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental, nem
mesmo o respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou
por afinidade.

Lagoa Santa, _____ de __________ de ______.

Assinatura e carimbo de autenticação

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DE DIRIGENTES DA OSC
(art. 20, XIII, do Decreto n.º 3.366/2017)
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DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR
(art. 20, XIV, do Decreto n.º 3.366/2017)

Eu,________________________, presidente/diretor/provedor do(a)__________________
inscrito no CPF sob o nº__________________, declaro que esta OSC possui funcionamento
regular, encontrando-se inscrita junto aos órgãos fazendários e adimplente em suas
obrigações com o Poder Público, operando suas finalidades sociais no endereço de sua sede,
conforme especificado em seus atos constitutivos.

Lagoa Santa, _____ de __________ de _____.

Assinatura e carimbo ou identificação

DECLARAÇÃO DE QUE A OSC E SEUS DIRIGENTES NÃO INCORREM EM
QUAISQUER DAS VEDAÇÕES PREVISTAS NO ART. 39 DA LEI N.º 13.019/2014
(art. 20, XV, do Decreto n.º 3.366/2017)

Eu, _______________________, presidente/diretor/provedor do (a) __________________,
inscrito no CPF sob o nº____________________, declaro que esta OSC não está impedida
de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se
submete às vedações previstas no art. 39 da Lei n.° 13.019, de 31 de julho de 2014 e
alterações.

Lagoa Santa, _____ de __________ de ______.

Assinatura e carimbo ou identificação

DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA CUMPRIR OBRIGAÇÕES DECORRENTES
DA PARCERIA CELEBRADA
(art. 20, XVI, do Decreto n.º 3.366/2017)

Declaro, para os devidos fins, que o(a) _______________________________ está apta a
dar integral cumprimento ao proposto em parceria social, comprometendo-se a satisfazer
todas as obrigações avençadas para a OSC, conforme plano de trabalho anexo.

Declaro, também, que a OSC possui as instalações e outras condições materiais ou,
acaso não as tenha, tem a previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria,
visando o cumprimento de suas obrigações.

Declaro, ainda, estar ciente de que declarar fato que se sabe ser inverídico com a
finalidade de fraudar licitação pública pode caracterizar crime, como tipificado na legislação
específica.
Lagoa Santa, ___ de __________ de _____.

Assinatura e carimbo de autenticação

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA À LEI DE ACESSO A INFORMAÇÕES (LEI
N.º 12.527/2011)
(art. 20, XVII, do Decreto n.º 3.366/2017)

Eu,______________________, presidente/diretor/provedor do (a) ____________________,
inscrito no CPF sob o nº_____________________, declaro para os devidos fins e sob penas
da lei, que a Organização da Sociedade Civil se compromete em atender os requisitos
previstos na Lei n.° 12.527/2011 e o disposto no art. 11 da Lei n.º 13.019/2014, dando
publicidade aos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações
de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Lagoa Santa, _____ de __________ de _____.

Assinatura e carimbo de autenticação

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 45 DA LEI N.º
13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014
(art. 20, XVIII, do Decreto n.º 3.366/2017)

Eu, ____________________, presidente/diretor/provedor do (a) __________________,
inscrito no CPF sob o nº________________________, declaro que não haverá contratação
ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança
de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos
cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por
afinidade, e que não serão empregados os recursos recebidos para finalidades alheias.

Lagoa Santa, _____ de __________ de ______.

Assinatura e carimbo ou identidade

DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA ESPECÍFICA
(art. 20, XIX, do Decreto n.º 3.366/2017)

Eu,______________________, presidente/diretor/provedor do (a) ____________________,
inscrito no CPF sob o nº_________________, declaro, para os devidos fins e sob penas da
lei, que a conta bancária específica para a parceria proposta é:

Banco: __________________________________________
Conta n°: ________________________________________
Agência n°: ______________________________________
Endereço: ________________________________________
Município: _______________________________________
Telefone: ________________________________________

Lagoa Santa, _____ de __________ de _____.

Assinatura e carimbo ou identidade

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE
(art. 21 do Decreto n.º 3.366/2017)

Eu, _________________, presidente/diretor/provedor do (a) _______________________,
inscrito no CPF sob o nº_______________, declaro, para os devidos fins e sob penas da lei,
que:
I - não há, em seu quadro de dirigentes:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública municipal; e
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau, das pessoas mencionadas na alínea ‘a’ deste inciso;
II - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da
administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas
em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública municipal;
b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou
função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante,
ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias; e
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou
contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa
de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Lagoa Santa, _____ de __________ de ____.

Assinatura e carimbo ou identidade

DECLARAÇÃO REFERENTE A CONTADOR
(art. 33, IV, da Lei n.º 13.019/2014)

Eu,__________________________________________________,

contador

da

OSC

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº.
________________, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que esta entidade
possui escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as
Normas Brasileiras de Contabilidade, para efeito de celebração de termo de
colaboração/fomento.

Lagoa Santa, _____ de __________ de ____.

Assinatura e carimbo de autenticação

