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Anexo nº VII - DECLARAÇÃO QUE ORGANIZAÇÃO - DEC 47132/07/FCS/DRIN/2022

PROCESSO Nº 2180.01.0002713/2022-79
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE QUE A ORGANIZAÇÃO E SEUS DIRIGENTES
NÃO INCORREM EM QUALQUER DAS VEDAÇÕES PREVISTAS NO INCISO III
DO ART. 39 DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E DO § 4º DO ART. 4º DO

DECRETO Nº 47.132/2017.
 

 
A Organização da Sociedade Civil __________________________________, inscrita no CNPJ
nº. __________________________________, por intermédio de seu representante
legal __________________________________, CPF
nº __________________________________, DECLARA, sob as penas do art. 299 do
Código Penal, para os fins de assinatura do Acordo De Cooperação ____com a
Fundação Clóvis Salgado, que esta Organização da Sociedade Civil bem como seus
dirigentes não incorre nas vedações previstas no inciso III do art. 39 da Lei Federal nº
13.019, de 2014 e e do § 4º do art. 4º do Decreto nº 47.132/2017, e que, em caso
de alteração das informações declaradas neste documento, por quaisquer motivos,
será emitida nova declaração em substituição à esta.  
Declara que que não há no quadro de dirigentes desta organização da sociedade civil:

1. titular de cargo estrutural à organização política do País que exerça atividade
típica de governo, de forma remunerada, como Presidente da República,
Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de Estado,
Secretários Estaduais e Municipais, Senadores, Deputados Federais, Deputados
Estaduais, Vereadores, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério
Público;

2. o dirigente máximo e o adjunto de órgão ou entidade da administração pública
do Poder Executivo estadual; o chefe de gabinete, o subsecretário, o assessor-
chefe e o superintendente, ou o ocupante de cargo equivalente, do órgão ou
entidade estadual parceiro; o administrador público e o ordenador de despesas
da parceria; e

3. cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, das pessoas mencionadas nas alíneas “a” e “b” acima.

Local, Dia de Mês de Ano
___________________________________
NOME
Cargo

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Moncao de Souza,
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Assessor(a), em 07/12/2022, às 18:57, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
Documento assinado eletronicamente por Guilherme José Vidal Evangelista,
Servidor(a) Público(a), em 07/12/2022, às 18:59, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 57460130 e o código CRC 08A00BCD.

Referência: Processo nº 2180.01.0002713/2022-79 SEI nº 57460130
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