Projeto Voluntários BB – FIA – Edição 2015
Checklist – Documentação
Projeto:

Entidade:

Agência:

Super:

SIM NÃO PREJ.
Nº ITENS DE VERIFICAÇÃO
Do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente
1
2

3

Cópia da lei ou decreto de criação do Conselho.
Cópia do documento de eleição/posse da diretoria
do conselho devidamente registrada, ou decreto de
nomeação de seu(s) representante(s) legal(is) com
mandato vigente.
Cópia da ata de reunião do conselho que deliberou
sobre a inscrição da proposta de ação e aprovação
do projeto, na qual constam: 1) o nome da proposta
e a informação sobre a escolha da organização
executora; 2) o compromisso do Conselho de
efetuar a inclusão da proposta no plano de ação e
no plano de aplicação do fundo para 2016.

Do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
4

Cópia da Lei que instituiu o Fundo ou cópia de sua
publicação no Diário Oficial do Estado ou Município.

5

Dados da conta corrente exclusiva do Fundo,
aberta obrigatoriamente em banco oficial e
declaração da agência detentora.

6

Cópia do CNPJ do Fundo (com código próprio e de
natureza jurídica 120-1 Fundo Público)

Da entidade
7

8

10

11

12
13

Cópia dos atos constitutivos (estatuto ou contrato
social), devidamente registrados.
Cópia da ata de eleição da atual diretoria da
entidade, devidamente registrada, ou decreto de
nomeação de seu(s) representante(s) legal(is) com
mandato vigente, ou termo de eleição e posse do
prefeito ou do governador, conforme o caso.
Cópia do cartão de identificação junto ao Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, com situação
cadastral regular.
Certidão Negativa de Débitos Relativos às
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, ou
Certidão Positiva de Débitos com Efeito de
Negativa, da Secretaria da Receita Federal, dentro
da data de validade.
Cópia de documento de identidade e CPF do(s)
representante(s) legal(is) da entidade proponente

Cópia do registro da instituição no Conselho
Municipal, Distrital, Estadual ou Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

OBS.

14
15
16

17

Cópia da autorização para a instituição captar
recursos para o projeto
Cópia do edital ou similar onde o Conselho autoriza
a doação dirigida
Declaração sobre a atuação do voluntário
funcionário do BB da ativa ou aposentado
Formulário de Inscrição assinado e rubricado pelo(s)
representante(s) legal(is) (Voluntário, Responsável
pela Entidade, Agência e Superintendência) em
todas as páginas.

Conferido,

______________________________
Local e data

_____________________

________________________

Agência (rubrica e carimbo)

Superintendência (rubrica e carimbo)

