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MEMORANDO 
 
 
Check list dos procedimentos internos da Administração e documentos necessários para 
Instrução processual com a finalidade de celebração de Termo de Colaboração, à luz da Lei 
Federal nº 13.019, de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 2015, regulamentada pelo Decreto 
Municipal nº 2.719/2017 e perante as Instruções nº 01/2020 – Atualizadas pela Resolução nº 
11/2021- TCE/SP. 
 
- Manifestação da Organização via ofício na celebração do Termo de Colaboração; 

- Cópia do estatuto registrado e suas alterações; Ata de Eleição e Posse da Atual Diretoria; 

- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

- Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio 
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a 
organização da sociedade civil existe há, no mínimo, três anos com cadastro ativo; 

- Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no 
endereço por ela declarado, como Alvará, conta de consumo ou contrato de locação; 

- Comprovante de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de 
natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, como 
registro no Conselho Municipal respectivo ou de Organização de fins filantrópicos; 

- Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o 
estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da 
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

- Declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que 
a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 
da Lei nº 13.019, de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 2015 as quais deverão estar 
descritas no documento; 
 
- Plano de Trabalho demonstrando objeto da parceria, justificativas, prazos de cumprimento, as 
atividades e metas quantitativas e qualitativas a serem atingidas, com previsão de receitas e de 
despesas, cronograma de desembolso conforme o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014, alterada 
pela Lei nº 13.204, de 2015; 
 

Álvares Machado, 01 de Dezembro de 2022. 
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