
 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (modelo) 

 

DOCUMENTO 04 DA POLICE (POLITICA DE INTEGRIDADE E CONDUTA ÉTICA) 

 

APROVAÇÃO: DIRETORIA E CONSELHO FISCAL 

DATA: 01/06/2021 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE XXX TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O INSTITUTO HUMANIZA, inscrito no CNPJ 

sob o nº 14.164.259/0001-82, com sede na Rua Napoleão Ferreira, 350, Centro, 

Barracão RS, CEP 95.370-000 neste ato representado por sua presidente, Sra Magna 

Regina Tessaro Barp, inscrita no CPF n. 464.361.890-68 e a 

ASSOCIAÇÃO/INSTITUTO....., com sede na , n. .... – CEP: , inscrito no CNPJ nº ..., 

representado neste ato por seu Presidente ..., inscrito no CPF nº ______________.  

CONSIDERANDO que o Instituto Humaniza institutiu a Política de Integridade Ética, 

conhecida como Compliance cuja função é proporcionar segurança e minimizar riscos 

de instituições e empresas, garantindo o cumprimento dos atos, regimentos, normas e 

leis estabelecidos interna e externamente e disciplinando medidas contra corrupção, 

com base na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) 

CONSIDERANDO que o Instituto Humaniza atua em projetos de captação de recursos 

que em sua maioria são oriundos de renúncia fiscal, sendo portanto, recursos públicos e 

que portanto, exigem uma maior transparência na sua utilização;   

CONSIDERANDO que o Instituto Humaniza desenvolve projetos em parceria e presta 

assessoria a diversas entidades e prefeituras na elaboração, execução e prestação de 

contas de projetos, na elaboração e execução de editais e na inscrição de projetos em 

editais externos; 

CONSIDERANDO, por fim, manter um relacionamento saudável, duradouro e ético entre 

o Instituto Humaniza e as entidades parceiras; 

RESOLVEM celebrar o presente termo de cooperação técnica, com observância das 

normas que regem a matéria, de acordo com as cláusulas a seguir expressas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS OBJETOS Constituem objetos deste Termo de 

Cooperação Técnica: 

1. A concordância com a política de Integridade Ética do Instituto Humaniza 

2. A divisão de tarefas e atribuições dos parceiros ficando assim estabelecido: 



 
 

- Instituto Humaniza se responsabiliza pela etapa burocrática: elabora, tramita para 

aprovação, coordena a execução e presta contas dos projetos da Entidade, colaborando 

na captação de recursos e orientando todo processo; 

- A Associação.... ou Instituto.... capta o recurso e executa o projeto, fornecendo dados, 

informações e colaborando e solicitando colaboração em todo processo; 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO  

I) A entidade parceira solicita o projeto, fornecendo todas as informações 

necessárias para a elaboração; 

II) O IH elabora e encaminha ao órgão competente; 

III) Após a publicação da aprovação, o IH convoca reunião para traçar estratégias de 

execução; 

IV)  O projeto é executado seguindo a conduta padrão e obedecendo regras, 

orçamentos e procedimentos aprovados no projeto; 

V) O IH presta contas aos órgãos competentes; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS: Os pagamentos serão executados 

sempre pelo proponente do projeto, cuja conta bancária é aberta para o projeto, 

sempre obedecendo o orçamento aprovado no projeto e sob a orientação e 

fiscalização do Instituto Humaniza, mediante nota fiscal ou documento equivalente 

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO DOS PARCEIROS: Cada parceiro 

receberá por seu trabalho apenas aquilo que está estipulado e aprovado no projeto, 

mediante comprovação da atividade e emissão de nota fiscal ou documento 

equivalente. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES: cada parceiro obriga-se a: 

- cumprir fielmente as normas e documentos inscritos na Política de Integridade Ética 

do Instituto Humaniza; 

- manter documentos de pagamentos, contratos e registros fotográficos e 

videográficos em dia e apresentar sempre que solicitado; 

- executar com lisura e transparência todas as atividades descritas e aprovadas no 

projeto; 

CLÁUSULA SEXTA – DO USO DE IMAGEM: a entidade parceira, ao assinar o 

presente documento DECLARA ter ciência e concordar com o uso da imagem da sua 

entidade bem como seus dirigentes para veiculação em mídias, divulgação e 

encaminhamentos necessários. 

 



 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ENCERRAMENTO DA PARCERIA: a parceria será 

encerrada a qualquer tempo, por qualquer das partes, informando em documento por 

escrito e justificando o encerramento; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO 

TÉCNICA: o termo poderá sofrer modificações e alterações a qualquer tempo, 

solicitada por qualquer das partes desde que apresentada justificativa plausível; 

 

CLÁUSULA NONA – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS: todas as divergências 

identificadas entre as partes serão resolvidas em reuniões de diretoria. Caso haja 

envolvimento de projetos e valores financeiros, poderá ser eleito  

 

Barracão/RS, ____ de _______________ de 2021. 

 


