






















Município de Bento Gonçalves - RS 
Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social 

Setor de Parcerias 

 

 

Rua 10 de Novembro,190 – Cidade Alta – Bento Gonçalves∕RS 

 

(Modelo – Item III) 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 13.019∕2014 

 
 
ROMILDO RIZZI, Presidente da Sociedade Educativa, Cultural e Poliesportiva  Bento Gonçalves, CPF nº 
435.196.600-91, declaro para os devidos fins e sob penas da Lei que: 

a) Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente 

específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública. 

b) Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando 

sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos 

transferidos. 

c) A entidade teve seu início das atividades em 01/01/1999 possuindo então 22 anos de 

existência, com cadastro ativo. 

d) A OSC possui experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou 

de natureza semelhante de 22 anos; 

e) A OSC possui instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 

metas estabelecidas. 

f) A OSC é uma entidade sem fins lucrativos ou econômicos conforme artigo nº 03 do 

Estatuto 

g) A OSC tem seus Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 

pública e social conforme artigo nº 03 do Estatuto 

h) Em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra 

pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei 13.019/2014 e cujo 

objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta artigo nº 38 do Estatuto 

i) A OSC Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, 

os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a 

atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial artigo nº 

42 do Estatuto 

j) A OSC em cumprimento ao Inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal combinado ao 

inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de que não possuímos em nosso quadro funcional 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menores de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 

(quatorze) anos. 

Por ser expressão de verdade, sob as penas da lei, firmamos a presente. 

 

Bento Gonçalves∕RS, em 02 de maio de 2021. 
 

 
_________________________________ 

SOCIEDADE EDUCATIVA, CULTURAL E POLIESPORTIVA BENTO GONÇALVES  
ROMILDO RIZZI 

 


