
 

Divulgação de Conflitos de Interesse - Requerimento de Microempresa ao CDBG 

 
              

Nome do Proprietário/Requerente    Nome da Empresa 
 
Uma Pessoa Abrangida não desqualifica automaticamente uma entidade de participar de um programa assistido por HUD. 
Caso uma pessoa abrangida seja identificada, a equipa do programa ajudá-lo-á nas medidas adicionais que devem ser 
tomadas.  

Uma pessoa pode tornar-se uma "pessoa abrangida" a qualquer momento, durante o processo de implementação.  É 
necessário um novo certificado, sempre que uma pessoa abrangida seja identificada. 

Conflito de Interesses [24 CFR 570.489 (h), 24 CFR 570.611, 2 CFR 200.112 e 2 CFR 200.318 (c) (1) e R.I.G.L 36-
14] 
O Requerente compreende e reconhece que, ao abrigo das normas de conflito de interesses do HUD, nos termos de 24 
CFR 570.489, 24 CFR 570.611, 2 CFR 200.112 e 2 CFR 200.318 (c) (1), uma "Pessoa Abrangida" é qualquer pessoa que  

a) exerce ou exerceu quaisquer funções ou responsabilidades no que diz respeito à administração de programas de 
CDBG aos níveis local, pública ou federal, ou 
b) esteja em situação de participar num processo de tomada de decisão relacionado com os programas de CDBG, 
ou  
c) esteja em situação de obter informações privilegiadas sobre os programas CDBG. 

 
Uma Pessoa Abrangida poderá não obter uma participação financeira nem beneficiar de uma atividade apoiada pelo 
CDBG, ou ter interesse num qualquer contrato, subcontrato ou acordo no que diz respeito a si mesma ou dos processos em 
curso, seja para si própria ou para aqueles com os quais tem vínculos familiares ou comerciais, durante o seu mandato ou 
até um ano depois disso. 
 
"Vínculo Familiar" significa uma pessoa parente de qualquer oficial público ou funcionário público, seja por laços de sangue, adoção 
ou casamento, como qualquer um dos seguintes: pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, avô, avó, neto, neta, sogro, sogra, cunhado, 
cunhada, genro, nora, padrasto, madrasta, enteado, enteada, meio-irmão, meia-irmã, meio-irmão ou meia-irmã. 

"Vínculo comercial" ou "Associado comercial" significa uma pessoa unida com outra pessoa, para atingir um objetivo financeiro 
comum. Os relacionamentos proprietário-inquilino são considerados vínculos comerciais.   

 (Selecione apenas o certificado que se aplica a esta candidatura. Não assine os dois.) 

Pelo presente, o Requerente certifica que nenhum proprietário, funcionário, agente, consultor ou oficial, ou os seus 
familiares e associados, é atualmente uma Pessoa Abrangida e não foi uma Pessoa Abrangida por um período de pelo 
menos um (1) ano civil, antes da data desta candidatura.   

                
  Nome     Assinatura          Data 

 
Ou 

 
Pelo presente, o Requerente certifica que a organização requerente inclui uma Pessoa Abrangida, conforme definido 
acima, ou que um proprietário, funcionário, agente, consultor ou oficial do requerente tem um relacionamento familiar ou 
comercial com uma Pessoa Abrangida. 
 
                
  Nome     Assinatura          Data 

 

Form #3 For internal use 

Date Rec’d ___/___/_____ 
Applicant/Business: 
_______________________ 



 

Divulgação de Conflitos de Interesse 

 

Por favor forneça um certificado individual para cada “Pessoa Abrangida” e selecione o tipo de pessoa abrangida. 

A Pessoa Abrangida é:  

     Nome do proprietário, funcionário, agente, consultor ou oficial do Requerente:       

Selecione a Função: Proprietário  Funcionário    Agente         Consultor         Oficial  

     Nome do membro da família:             

A pessoa é parente de (nome e cargo /função)?          

Qual é a relação familiar?           

     Nome do Associado:            

Com quem a pessoa tem vínculos comerciais/uma associação?       

Qual é a natureza da relação comercial?          

 

 

Descreva brevemente a natureza do potencial conflito de interesses:        
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