
ANEXO VI

[Modelo Timbrado da OSC]

DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO E REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR

Arts. 39, III e 45, II da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 27, I, II e III do Decreto Municipal nº 27.391/2017

Eu, [inserir  nome  do  representante  legal  da  OSC], brasileiro  (a),  portador  (a)  da  CI  nº

__________________,  e  CPF nº  _____________________,  residente  e  domiciliado na Rua/Av.

___________________________________________________, na qualidade de representante legal

da  [inserir nome da Organização da Sociedade Civil], declaro para os devidos fins, sob pena de

responsabilidade civil, penal e administrativa e nos termos dos arts. 39, III e 45, II da Lei Federal nº

13.019/2014 e do art.  27,  I,  II  e  III  do Decreto Municipal  27.391/2017 que a  Organização  da

Sociedade Civil acima mencionada:

I. Não possui em seus quadros 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;

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; 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; 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.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, Em      de                           de           .

[Assinatura do Representante Legal da Organização da Sociedade Civil]
[Nome do Representante Legal da Organização da Sociedade Civil]


