SECRETARIA
DEDESENVOLVIMENTO
SOCIAL

a) Certidoes de regularidade fiscal, previdenciikia, tributckia, de contribui~oes e de divida
ativa, exceto mediante demonstra~ao de dispensa legal.
b) Certidao de existencia juridica expedida pelo cartorio de registro civil ou copia do
estatuto registrado e de eventuais altera~oes.
c) Copia da ata de elei~ao do quadro dirigente atual.
d) Rela~ao nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endere~o, numero e orgao
expedidor da carteira de identidade e numero de registro no Cadastro de Pessoas Fisicas
- CPFda Secretaria da Receita Federal do Brasil- RFBde cada um deles.
e) Comprova~ao de que a organiza~ao da sociedade civil funciona no endere~o por ela
declarado.

cLAUSULA TERCEIRA - DO PROGRAMA DE TRABALHO, DAS METAS, DOS INDICADORES DE
DESEMPENHO.

o detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do
cronograma de execu~ao, e 0 criterio de desembolso financeiro, constam do Projeto apresentado
pela PARCEIRAPRIVADAe aprovado pelo CMASe PARCEIROPUBLICO,sendo parte integrante
deste Termo de Colabora~ao.
cLAUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGA<;OES.

Sao responsabilidades e obriga~oes, alem dos outros compromissos assumidos neste
Termo de Colabora~ao:
1- DA PARCEIRAPRIVADA:

a) executar 0 Projeto, conforme aprovado pelo PARCEIRO
PUBLICOe CMAS,zelando pela
boa qualidade das a~oes e servi~os prestados e buscando alcan~ar eficiencia, eficikia, efetividade
e economicidade em suas atividades;
b) observar, no transcorrer da execu~ao de suas atividades, as orienta~oes emanadas do
PARCEIROPUBLICO,
elaboradas com base no monitoramentoe supervisao;

c) responsabilizar-se integralmente pela contrata~ao e pagamento do pessoal que vier a
ser necessario e se encontrar em efetivo exerdcio nas atividades inerentes a execu~ao deste
instrumento, inclusive pelos encargos sociais e obriga~oes trabalhistas decorrentes;
d) dar publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exerdcio fiscal, ao
relatorio de atividades e demonstra~oes financeiras da entidade, incluidas as certidoes negativas
de debitos com a PrevidenciaSociale com 0 Fundo de Garantia do Tempo de Servi~o- FGTS,
colocando-os a disposi~ao para exame de qualquer cidadao;
e) Observar nos procedimentos de compras e contrata~oes os prindpios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiencia;
f ) Norberto Tadeu Silva, portador(a) da cedula de identidadeRG n° 6.152.078-0e do CPF nO
532.761.328-34,dirigente da entidade que se responsabilizara, de forma solidaria, pela execu~ao
das atividades e cumprimento das metas pactuadas neste instrumento.
g) movimentar os recursos financeiros, objeto deste Termo de Colabora~ao, especifica e
exclusivamente na seguinte conta bancaria:
BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 0916-4 CONTA CORRENTE: 4222-6

