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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 001/2021 
 

O Município de Iporã do Oeste/SC, por meio da Secretaria Municipal da Educação, 
Desporto, Cultura e Turismo, tendo em vista o disposto na Lei Federal n. 13.019, de 31 de 
julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, torna 
público o presente Chamamento Público para a seleção de propostas visando o fomento, 
desenvolvimento e implementação de projetos, com organizações da sociedade civil que 
desenvolvam ações de caráter cultural, artístico e desportivo. 

DO OBJETO 

 
1.1. O presente Chamamento tem como finalidade habilitar organizações da sociedade 
civil para desenvolver atividades culturais, artísticas e desportivas, que se enquadrem nos 
objetivos da Secretaria Municipal da Educação, Desporto, Cultura e Turismo, através do 
Fundo Municipal de Cultura e Departamento de Desporto, com início no ano de 2021, 
atendendo às especificidades de cada modalidade e público-alvo e garantindo a excelência 
no serviço público. 
 
1.2. Esse chamamento tem como objetivo selecionar proposta(s) para as seguintes 
modalidades: 
 

Item Modalidade 
Descrição do Objeto do 

projeto 

Quantidade 
de Projetos 

a serem 
aprovados 

Teto para 
realização 
do objeto 

 I Atividades 
Artístico-Culturais 
 

 Dança alemã; 
 Dança tradicionalista gaúcha; 
 Grupo de patinação artística. 

 

 
O projeto tem como meta atingir 
a participação de no mínimo 150 
alunos. 

1 55.000,00 

II Atividades de 
Música, Canto e 
Banda 

 Orquestra de violões; 
 Banda municipal; 
 Aulas de gaita; 
 Aulas de violão; 
 Aulas de viola caipira; 
 Aulas de cavaquinho; 
 Fanfarra; 
 Banda Marcial; 
 Aulas de flauta doce; 
 Aulas soprano; 
 Canto Coral. 
 
O projeto tem como meta atingir 
a participação de no mínimo 200 
alunos. 

1 140.000,00 
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III Atividades de 
Escotismo 

 Grupo de Escoteiros 
 
O projeto tem como meta atingir 
a participação de no mínimo 80 
alunos. 

1 3.000,00 

IV  Atividades 
Desportivas 

 Atletismo (iniciantes e de 
rendimento); 

 Futsal (base e de 
rendimento); 

 Futebol de campo (base e de 
rendimento); 

 Voleibol (treinamento). 
 

O projeto tem como meta atingir a 
participação de no mínimo 300 
atletas. 

1 99.500,00 

 

1.3. As concessões deverão atender organizações da sociedade civil com finalidade 
estatutária de caráter cultural, artístico e desportivo. 
1.4. O objeto da proposta deverá contribuir para a inclusão social e a construção de 
cidadania com atividades que desenvolvem habilidades, criatividade, conhecimento, 
protagonismo, liderança, autonomia e crescimento pessoal, seja por meio de iniciativas 
de geração de emprego e renda, ou por ações de difusão e fortalecimento da cultura e 
desporto do município. 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
2.1. O valor de referência previsto para a realização da parceria objeto deste chamamento 
público é de R$ 297.500,00 (duzentos e noventa e sete mil e quinhentos reais) divididos 
em valores máximos para cada modalidade conforme segue: 

I. Atividades artístico-culturais (danças e patinação): ……..…... R$    55.000,00; 
II. Atividades de música, canto e banda: ………………………………. R$  140.000,00; 

III. Atividades de escotismo: …………………………………………………   R$     3.000,00; 
IV. Atividades desportivas: …………………………………………………... R$    99.500,00. 

  
2.2. As despesas decorrentes da realização da parceria objeto deste chamamento público 
estão previstas no orçamento do município para o exercício de 2021, na classificação 
abaixo: 

Órgão: Secretaria de Educação Desporto Cultura e Turismo 

Unidade: 02 – Departamento de Desporto 

Projeto Atividade: 2044 – Manutenção Ações Departamento de Desporto –    R$ 
99.500,00 

Unidade: 04 – Fundo Municipal de Cultura - FMC 

Projeto Atividade: 2074 – Ações do Fundo Municipal de Cultura – FMC -        R$ 
198.000,00 
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2.3. As despesas decorrentes da realização da parceria do objeto deste chamamento 
público serão executadas tendo em vista: 

2.3.1. A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo 
gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz 
respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 

2.3.2. A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à 
execução do objeto previsto no Termo de Fomento, não implicando responsabilidade 
solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da 
sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da 
parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. 

2.3.2.1. O pagamento da remuneração da equipe contratada pela organização da 
sociedade civil com os recursos recebidos não gera vínculo trabalhista com o poder 
público. 
2.4. É vedado utilizar recursos financeiros provenientes da parceria objeto deste 
chamamento público para: 

2.4.1. Finalidade alheia ao seu objeto; 
2.4.2. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses 
previstas em lei específica (Lei n. 1.837, de 23 de outubro de 2018) e na lei de 
diretrizes orçamentárias. 

DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar deste chamamento público organizações da sociedade civil em 
cuja finalidade estatutária estejam contempladas atividades culturais, artísticas e 
desportivas. 
3.2. Para fins deste Chamamento Público, considera-se organização da sociedade civil: 

3.2.1. Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou 
associados, conselheiros, diretores, empregados doadores ou terceiros eventuais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de 
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o 
exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo 
objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou 
fundo de reserva; 

3.2.2. As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 
1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; 
as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e 
renda; as voltadas para o fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou 
capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; 

3.2.3. As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de 
interesse público e de cunho social, distintas das destinadas a fins exclusivamente 
religiosos. 
3.3. Apenas poderão participar organizações da sociedade civil sediadas ou com 
representação atuante e reconhecida no Município de Iporã do Oeste/SC há no mínimo 
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dois anos, e que comprovem atuação de atividades culturais, artísticas e desportivas de, 
no mínimo, um ano. 

DOS PRAZOS E INSCRIÇÃO 

 

4.1. As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas no período de 30 (trinta) dias após a 
publicação deste Chamamento Público. 
4.2. A inscrição dar-se-á por meio de envelope fechado e lacrado, devendo ser identificado 
contendo na etiqueta os seguintes dados:  

Edital de Chamamento Público nº 001/2021 
Título do projeto: .................................................................. 
Nome do proponente: ............................................... 
CNPJ: ............................................... 

4.2.1. O envelope deverá conter, na seguinte sequência: 
I - Ficha de inscrição, conforme modelo (Anexo I);  
II - Comprovante de que possui no mínimo 02 (dois) anos de existência, com 
cadastro ativo, conforme certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, com base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido pela 
Receita Federal;  
III - Cópia autenticada do estatuto da instituição e, caso tenha sido atualizado, 
cópia da atualização; 
IV - Cópia autenticada da ata de eleição ou do termo de posse do dirigente em 
exercício;  
V - Cópias autenticadas de identidade e CPF do dirigente ou representante legal 
da entidade;  
VI - Relação nominal dos dirigentes com endereço, número e órgão expedidor da 
carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas 
(Anexo II); 
VII - Comprovação de, no mínimo, um ano de realização de atividades culturais, 
artísticas e desportivas, por meio de apresentação de relatório de atividades na 
área de atuação, o qual pode ser comprovado com atestados, depoimentos, cópias 
de cartazes, folders, fotografias ou material audiovisual, DVDs, CDs, folhetos, 
matérias de jornal, sítios da internet, entre outras formas de registro das ações 
desenvolvidas;  
VIII - Declaração sobre Condições Materiais e Técnicas para desenvolver o 
objeto do termo de parceria; (Anexo III) 
IX - Plano de trabalho, conforme modelo (Anexo IV). No mesmo envelope, podem 
ser anexados os Planos de Trabalho para cada Modalidade de inscrição, não 
sendo necessário repetir a documentação dos I ao VIII. 

 
4.2.2. Os documentos descritos no item anterior deverão ser apresentados em única 

via, redigidos com clareza e entregues diretamente na prefeitura, ou enviados pelos 
Correios, com AR, dentro do prazo previsto no cronograma. O Envelope de Entrega e/ou 
Envio deve ser endereçado para: 

Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste/SC  

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
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Inscrição Chamamento Público nº 001/2021 

Rua Santo Antônio, 100 

Centro – Iporã do Oeste/SC 

CEP 89.899-000 

4.3. Cada proponente poderá apresentar somente um projeto para cada modalidade deste 
Chamamento. Na hipótese de haver mais de uma inscrição, todos os projetos 
apresentados por esse proponente para a referida modalidade, serão inabilitados. 
4.4. A inscrição do proponente implicará a aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Chamamento Público, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento. 
4.5. Não serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados e de 
anexos à inscrição depois de finalizada. 
4.6. Não serão aceitas as inscrições que não se apresentem de acordo com os prazos e 
exigências do presente Regulamento. 
4.7. O ônus ocasionado com a participação neste Chamamento Público, incluídas as 
despesas com cópias, serviços postais e emissão de documentos, é de exclusiva 
responsabilidade do proponente. 
4.8. O material apresentado para fins de inscrição em nenhuma hipótese será restituído 
ao proponente, independentemente do resultado da seleção. 

DA PROPOSTA 

 
5.1. Deverá constar no Plano de Trabalho entregue pelo proponente: 

I - Descrição do objeto: de modo a permitir a identificação precisa do que se pretende 
realizar ou obter; 
II - Descrição dos objetivos do projeto: identificando as ações que devem ser 
cumpridas para obtenção do objeto; 
III - Justificativa: informar o por que propôs o projeto, o diagnóstico da realidade 
devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a 
serem atingidas; 
IV - Público Alvo: quantificar e qualificar as pessoas a serem beneficiadas com o 
projeto; 
V -  Relatório de Atividades: informações que comprovem a capacidade técnica e 
operacional da instituição proponente para a execução do objeto; 
VI - Resultados/Produtos Esperados: devem estar relacionados com as justificativas 
e os objetivos específicos. Registrar os resultados que se espera obter com o projeto 
e a resposta do projeto aos problemas e demandas sociais. Descrever os benefícios e 
os impactos positivos que o projeto trará para a comunidade local; 
VII - Cronograma de execução: especificar as metas a serem atingidas e de atividades 
ou projetos a serem executados; 
VIII - Plano de aplicação dos recursos, contendo previsão de receitas e de despesas a 
serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela 
parceria;  
IX - Cronograma de Desembolso: informar o período e valor de desembolso das 
despesas para cumprimento das metas propostas. 
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5.2. Entre outras despesas, poderão ser previstas para serem pagas com recursos 
vinculados à parceria: 

5.2.1. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, 
inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da 
parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições 
sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, 
salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 

5.2.2 Despesas referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em 
que a execução do objeto da parceria assim o exija; 

5.2.3 Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção 
em relação ao valor total da parceria; 

5.2.4 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução 
do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos 
referidos equipamentos e materiais. 

 
5.3. Para o cumprimento dos objetivos e metas do projeto, é vedada a apresentação de 
despesas com:  

5.3.1. Despesas com publicidade que caracterizem promoção pessoal; 
5.3.2. Pagar, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, 

salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;  
5.3.3. Pagamento efetuado fora do prazo de vigência do Termo de Fomento; 
5.3.4. Pagamento de despesas bancárias, tais como taxas de manutenção de conta e 

tarifas diversas; 
5.3.5. Outras que não atendam aos objetivos do projeto. 

5.4. A presença das despesas descritas no item anterior acarretará na subtração destas, 
do valor total da proposta. 
 
5.5. O prazo para execução do projeto deverá ser de até 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por até 06 (seis) meses. 

5.5.1. O proponente poderá solicitar prorrogação de vigência do Termo, com no 
mínimo 30 (trinta) dias de antecedência de seu vencimento, desde que devidamente 
justificada, acolhida e deferida pelo Gestor da parceria. 
 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
6.1. A documentação e as propostas apresentadas serão avaliadas pela Comissão de 
Seleção, previamente designada pela administração municipal por meio de portaria, 
reunidos em sessão pública para tal ato. 

6.1.1. Estará impedida de participar da Comissão de Seleção pessoa que, nos últimos 
cinco anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades 
participantes deste chamamento público. 

6.1.2. Configurado o impedimento previsto, será designado membro substituto que 
possua qualificação equivalente à do substituído. 
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6.2. A Comissão de Seleção disporá do prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados 
da data final de entrega dos envelopes de proposta e de documentação, para o julgamento 
e ordenação das propostas. 
 
6.3. Ao avaliar as propostas, a Comissão de Seleção observará os benefícios culturais, 
sociais e econômicos oferecidos, levando em consideração os seguintes critérios e 
pontuações: 
 

CRITÉRIO DE JULGAMENTOS METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO PONTOS 
A Informações sobre ações a 

serem executadas, metas a 
serem atingidas, indicadores 
que aferirão o cumprimento 
das metas e prazos para a 
execução das ações e para o 
cumprimento das metas. 

- Grau pleno de atendimento (3,0 
pontos) 
- Grau satisfatório de atendimento (1,0 
pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório (0,0). 

03 

B 

Adequação da proposta aos 
objetivos da política, do plano, 
do programa ou da ação em 
que se insere a parceria. 

- Grau pleno de adequação (1,0) 
- Grau satisfatório de adequação (0,5) 
- O não atendimento ou o 
atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (0,0). 

 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica a eliminação da 
proposta, por força do caput do art. 27 
da Lei nº 13.019, de 2014. 

01 

C Descrição da realidade objeto 
da parceria e do nexo entre 
essa realidade e a atividade ou 
projeto proposto. 
 

- Grau pleno da descrição (1,0) 
- Grau satisfatório da descrição (0,5) 
- O não atendimento ou o 
atendimento insatisfatório (0,0). 

 
01 

D 

Adequação da proposta ao 
valor de referência constante 
do Edital, com menção 
expressa ao valor global da 
proposta. 
 
 
 

- O valor global proposto é, pelo 
menos, 10% (dez por cento) mais 
baixo do que o valor de referência 
(1,0); 
- O valor global proposto é igual ou 
até 10% (dez por cento), exclusive, 
mais baixo do que o valor de 
referência (0,5); 
- O valor global proposto é superior 
ao valor de referência (0,0). 
 
OBS.: A atribuição de nota “zero” 
neste critério implica a eliminação da 
proposta. 
 

01 
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E Capacidade técnica-
operacional da instituição 
proponente, por meio de 
experiência comprovada no 
portfólio de realizações na 
gestão de atividades ou 
projetos relacionados ao 
objeto da parceria ou de 
natureza semelhante. 

- Grau pleno de capacidade técnico 
operacional (2,0). 
- Grau satisfatório de capacidade 
técnico operacional (1,0). 
- O não atendimento ou o 
atendimento insatisfatório do 
requisito de capacidade técnico 
operacional (0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” 
neste critério implica eliminação da 
proposta, por falta de capacidade 
técnica e operacional da OSC (art. 33, 
caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 
13.019, de 2014). 

02 

F O proponente manteve 
atividades de formação 
cultural, artística, escoteira e 
desportiva no ano 2019 e/ou 
2020. 

Não = 0 
Sim = 2 
Comprovar por meio de ficha de 
inscrição, listas de presença, relatório 
de atividades, ficha de frequência, 
matéria de jornal, entre outros. 

02 

PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL 10 
 
6.4. A falsidade de informações nos projetos acarretará a eliminação da OSC, podendo 
ensejar a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente. 
 
6.5 Serão eliminados aqueles projetos: 
a) cuja pontuação total for inferior a 5,0 (cinco) pontos; 
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (B), (D) e (E); ou ainda que não 
contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto da 
parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as 
metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os 
prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global 
proposto; 
 
6.6. Cada proposta será avaliada por cada membro da Comissão de Seleção, e a pontuação 
final será obtida a partir do cálculo da média aritmética simples entre as pontuações dos 
avaliadores. 
 
6.7. Havendo empate na totalização dos pontos, o desempate beneficiará o proponente 
que tenha apresentado sucessivamente: 

a) Maior pontuação no critério A;  
b) Maior pontuação no critério B. 
c) Maior pontuação no critério C. 
d) Maior pontuação no critério D. 
6.7.1. Persistindo o empate, o vencedor será decidido mediante sorteio público. 
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6.8. Será lavrada Ata pela Comissão de Seleção, contendo o nome dos projetos 
selecionados, nome das respectivas organizações da sociedade civil, notas finais obtidas 
nas avaliações e habilitação ou inabilitação. 

6.8.1. O resultado será divulgado no endereço eletrônico do município. 
 

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
7.1. A contar do primeiro dia útil subsequente à divulgação oficial dos resultados do 
julgamento dos planos de trabalho e da habilitação ou inabilitação dos proponentes, será 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que qualquer entidade participante 
interponha recurso administrativo. 

7.1.1. Somente serão acolhidos recursos administrativos referentes à inabilitação 
documental. 

 
7.2. Os recursos deverão ser protocolados juntos à Prefeitura, ou encaminhados, via 
Correios, observado o prazo previsto no item anterior. 

7.2.1. O recurso será dirigido à Comissão de Seleção que se manifestará em até 07 
(sete) dias.  

7.2.2. O recurso que não trouxer expressa a devida justificativa será indeferido. 
7.2.3. Os recursos que tenham por finalidade encaminhar documentação 

complementar, não entregue no prazo previsto para inscrição, serão automaticamente 
indeferidos. 

 
7.3. Os casos omissos serão resolvidos, com fundamento na legislação pertinente vigente. 
 

DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO 

 
8.1. Transcorrido o prazo de interposição dos recursos, este chamamento público será 
homologado pelo Prefeito e publicado no endereço eletrônico do município, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, para a qual não caberá recurso. 
 
8.2. A homologação não gera, para a organização da sociedade civil selecionada, direito à 
celebração da parceria.  
 
8.3. Após a homologação a OSC selecionada DEVERÁ no prazo de 05 (cinco) dias, 
apresentar a documentação para comprovação dos requisitos para a celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da Lei 
nº 13.019, de 2014), que são: 

I - Declaração da não ocorrência de vedações (ANEXO V).  
II - Prova de regularidade para com a Fazenda MUNICIPAL, da sede da 
proponente;  
III - Prova de regularidade para com a Fazenda ESTADUAL, da sede da proponente;  
IV - Prova de regularidade para com a Fazenda FEDERAL (conjunta);  
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V - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS);  
VI - Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
VII - DECLARAÇÃO expressa da entidade ratificando a observância rigorosa do art. 
7°, XXXIII, da Constituição Federal que proíbe o trabalho noturno ou insalubre a 
menores de 18 (dezoito) anos, e de qualquer trabalho, a menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo nas condições de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (ANEXO VI). 
VIII - Comprovar que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela 
declarado, apresentando Atestado de Comprovação de funcionamento regular da 
instituição, expedido por uma autoridade local; 
IX - Alvará de Localização e Funcionamento; 
X - Conta em banco público, apresentar Declaração da agência bancária da 
existência da conta, que deve ser exclusiva para esta finalidade;  
 

8.4. Não havendo inscrições ou projetos contemplados em número suficiente para a plena 
utilização dos recursos financeiros estabelecidos no item 2.1, os valores restantes 
permanecerão no orçamento vigente.  
 
8.5. É de total responsabilidade dos proponentes acompanhar a atualização das 
informações no endereço eletrônico do município. 

DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 

 
9.1. Para celebração do Termo de Fomento é imprescindível a observância aos artigos. 33 
a 38 da Lei n. 13.019/2014 e suas alterações, bem como dos seguintes itens: 

9.1.1. Designação do Gestor da Parceria, servidor que se responsabilizará pelo 
gerenciamento administrativo, incluindo prazos, pagamentos e prorrogações, e pela 
fiscalização da execução do objeto da parceria. 

9.1.2. Designação da Comissão de Monitoramento e Avaliação, que realizará 
acompanhamento técnico e financeiro dos Planos de Trabalho. 

9.1.3. Parecer técnico e jurídico. 
9.1.4. Disponibilidade orçamentária e financeira.  
9.1.5. Cumprimento de todas as etapas deste Chamamento Público. 
9.1.6. Inexistência de pendências documentais ou ajustes referentes à proposta de 

parceria. 
 

9.2. Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico concluam pela possibilidade de 
celebração da parceria com ressalvas, deverá o Gestor da Parceira sanar os aspectos 
ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou a sua 
exclusão.  
 
9.3. Os proponentes selecionados celebrarão, com o Município, Termo de Fomento que 
disporá sobre as obrigações e os prazos para conclusão e entrega do objeto proposto.  
 
9.4. Os proponentes selecionados terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
de convocação, para proceder à assinatura do Termo. 
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9.5. A assinatura do Termo está condicionada à regularidade fiscal, previdenciária, 
tributária, de contribuições e de dívida ativa dos proponentes. 

9.5.1. O proponente selecionado que apresentar pendências quanto aos quesitos 
mencionados no item 9.5 terá o prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de 
recebimento de notificação, para sua regularização. 

 
9.6. O Termo de Fomento deverá ser executado em estrita observância às cláusulas 
avençadas e às normas pertinentes, inclusive à Lei n. 13.019/2014, sendo vedado: 

9.6.1. Alterar o objeto do Termo de Fomento. 
9.6.2. Utilizar, ainda que em caráter de emergência, os recursos para finalidade 

diversa da estabelecida no instrumento. 
9.6.3. Realizar despesas em data anterior à vigência do instrumento. 
9.6.4. Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se 

expressamente autorizado pela concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha 
ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado. 

DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

 
10.1. O repasse dos recursos será realizado em conta corrente específica em instituição 
bancária, e que tenha a organização da sociedade civil como titular, sendo a abertura da 
conta de responsabilidade do proponente. 
 
10.2. Os recursos financeiros serão liberados de forma única e/ou em parcelas, de acordo 
com cronograma previsto no Plano de Trabalho. 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

11.1. As contas deverão ser prestadas conforme disposto no Termo de Fomento e em 
consonância com a Lei Federal n. 13.019/2014 e suas alterações posteriores.  
 
11.2. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá 
conter elementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 
que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das 
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados obtidos, até 
o período de que trata a prestação de contas. 
 
11.3. A organização da sociedade civil deverá prestar contas da boa e regular aplicação 
dos recursos recebidos no prazo de até 60 (sessenta) dias a partir do término da vigência 
da parceria ou no final de cada exercício orçamentário, se a parceria exceder um ano. 
 
11.4. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante 
a análise dos documentos previstos no Plano de Trabalho, além do relatório de execução 
do objeto e do relatório de execução financeira. 

11.4.1. O relatório de execução do objeto deverá incluir datas e locais das atividades, 
incluindo o registro dos resultados em fotos e/ou vídeos, quantidade de público, listas de 
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presença, locais de apresentação, material de divulgação (em que constem os créditos 
exigidos), clipagens e outros documentos comprobatórios das atividades realizadas e da 
execução do objeto pactuado.  

11.4.2. O relatório da execução financeira deverá dispor com a descrição das receitas 
e despesas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto. 

 
11.5. Caberá ao Gestor da Parceria emitir parecer técnico de análise de prestação de 
contas da parceria. 
 
11.6. A prestação de contas deverá ser publicada no endereço eletrônico oficial das 
entidades selecionadas, da Prefeitura, ou outros meios que possam dar publicidade aos 
atos. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. O Termo de Fomento terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração. 
 
12.2. O presente Chamamento Público poderá ser revogado, no todo ou em parte, seja por 
motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direitos a 
indenização ou reclamação de qualquer natureza.  
 
12.3. A documentação que contenha vício de qualquer natureza ou inobservância de 
qualquer vedação deste Chamamento Público acarretará na desclassificação da entidade, 
podendo ocorrer em qualquer momento do certame.  
 
12.4. Os casos omissos serão encaminhados à apreciação e apurados pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, cabendo ao Prefeito a decisão terminativa. 
 
12.5. A entidade selecionada autoriza o Município a divulgar, sem autorização prévia e 
sem ônus de qualquer natureza, o seu nome, suas imagens e informações acerca das 
atividades relacionadas ao projeto selecionado, para divulgação das ações e políticas 
daqueles entes da administração e para fins educacionais e culturais.  
 
12.6. Cabe ao Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo 
de Fomento, designar oficialmente a Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos 
do inciso XI, art. 2º, da Lei n. 13.019/2014. 
 
12.7. O Foro competente para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente 
Chamamento Público ou da parceria dele decorrente será o da Comarca de Mondaí, Estado 
de Santa Catarina. 
 

Iporã do Oeste, SC, 26 de março de 2021. 

 
ADÉLIO MARX 

Prefeito  
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
Iporã do Oeste-SC, ________ de ______________________ de 2021  
 
 
 
 
Ao Município de Iporã do Oeste/SC  
Inscrição Chamamento Público nº 001/2021 
 
 
 
 
Pelo presente, o Sr (a) ............................................., representante legal da 
..............................................................................., CPF ................................, residente na 
........................................................................., vem solicitar credenciamento para receber recursos 
públicos que serão destinados ao objeto do Termo de Fomento. 
 
Informo que estou de acordo com todas as condições estipuladas no Edital de 
Chamamento Público nº 001/2021. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
NOME DO REPRESENTANTE 

Representante da Organização da Sociedade Civil 
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ANEXO II - RELAÇÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES 

 
 

 

ENTIDADE: __________________________________________ 
CNPJ:  

 

 

RELAÇÃO NOMINAL DIRIGENTES 
ANO 2021 

 

CARGO NOME CPF RG EXP. ENDEREÇO 
Presidente      
Vice Presidente      
Secretário      
Vice Secretário      
Tesoureiro      
Vice Tesoureiro      

 

 

 

____________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE 
Representante da Organização da Sociedade Civil 
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ANEXO III 
 
 

 
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS  

 
 
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei Federal nº 
13.019/14, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]:  
 
- dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 
 OU  
- pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas.  
OU  
- dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, 
além de pretender, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens 
para tanto.  
 
Obs.: A organização da sociedade civil dotará uma das três redações acima, 
conforme a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão 
final da declaração. 
 
 
 
 
Iporã do Oeste - SC, _____ de _______________________ de 2021. 

 

 

_______________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE 
Representante da Organização da Sociedade Civil 
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ANEXO IV – PLANO DE TRABALHO 
 

 

1- DADOS CADASTRAIS: 

 

1.1 DA ORGANIZAÇÃO: 

Nome da Entidade: 

CNPJ: 

Endereço: 

Cidade: UF: CEP: Telefone: 

E-mail: 

Site: 

1.2 DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO 

 Nome do Responsável (Presidente) 

CPF: RG: Cargo: 

Endereço: CEP: 

Cidade: UF: SC 

E-mail: Telefone: 

Eleito em: Vencimento do Mandato: 
 

1.3 DADOS BANCÁRIOS 

Banco: 

Agência: Número da Conta: 

1.4 DIRETORIA 

Nome: Cargo 

Nome: Cargo 
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Nome: Cargo 

1.5 CONSELHO FISCAL 

Nome: Cargo 

Nome: Cargo 

Nome: Cargo 

 

2 – DO PROJETO 

2.1 TÍTULO DO PROJETO Período de Execução 

Início Término 

  

2.2 OBJETO DA PARCERIA: (indique o objeto do projeto, isto é, o que deseja realizar) 

 

2.3 OBJETIVOS: (Descreva os objetivos que se pretende alcançar com a execução do 

projeto, os quais deverão estar alinhados com os objetivos constantes). 

 

2.4 JUSTIFICATIVA: (informe por que propôs o projeto, o diagnóstico da realidade que 

será objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa 

realidade e as atividades ou metas a serem atingidas) 

 

2.5 PÚBLICO ALVO: (quantificar e qualificar as pessoas a serem beneficiadas, de fato, 

com o projeto) 

 

2.6 RELATÓRIO DE ATIVIDADES: (informações que comprovem a capacidade técnica 

e operacional da instituição proponente para a execução do objeto) 

 

2.7 RESULTADOS/PRODUTOS ESPERADOS COM A PARCERIA: (devem estar 

relacionados com as justificativas e os objetivos específicos. Registrar os resultados que 

se espera obter com o projeto e a resposta do projeto aos problemas e demandas sociais. 
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Descrever os benefícios e os impactos positivos e negativos que o projeto trará para a 

comunidade local) 

 

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase) 

Meta Etapa/Fase Especificação Indicador Físico Duração 
Unidade Quantidade Início Término 

       
       
       

Legenda: 
Meta: indicar como meta os elementos que compõem o objeto; 
Etapa/Fase: indicar cada uma das ações em que se pode dividir a execução de uma meta; 
Especificação: relacionar os elementos característicos da meta, etapa ou fase; 
Indicador Físico: refere-se à qualificação e quantificação física do produto de cada meta, 
etapa ou fase; Quantidade: indicar a quantidade prevista para ada unidade de medida; 
Duração (início/término): refere-se ao prazo previsto para início e término da 
implementação de cada meta, etapa ou fase. 
 

 

4 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Descrição das Despesas Recurso da 
Parceria 

Contrapartida Total 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Total Geral    

Descrever as despesas que serão pagas (exemplo: folha de pagamento, energia, transporte, 
alimentação, manutenção de veículos…) 
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5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

CONCEDENTE: 

Meta Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

 
      

 

Meta Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembr

o 

       

 

6. DOS PEDIDOS 

 

Na qualidade de representante legal desta organização, peço deferimento ao que 

ora é solicitado para fins de desenvolver o Plano de Trabalho, visando atender os objetivos 

e metas apresentadas, ............................ da entidade. 

 

Iporã do Oeste-SC, ____ de ____________________ de 2021 

 

 

Nome e assinatura do responsável pela organização 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE VEDAÇÕES 
 
 

 

Iporã do Oeste – SC, ____ de _______________ de 2021 

 
Ao Município de Iporã do Oeste/SC  
Inscrição Chamamento Público nº _____/________ 

 

Na qualidade de representante legal da ____________________________________________ 

_________________________________________________, declaro para os devidos fins de comprovação junto à 
concedente, para os efeitos e sob as penas da lei, que esta proposta:  

− É apresentada por organização da sociedade civil com constituição jurídica e sem fins lucrativos.  

− Não possui qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública 
Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência 
de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município, para aplicação na 
forma prevista no Termo de Fomento. 

Declaro ainda que a entidade proponente não se enquadra em nenhuma das vedações abaixo:  

 fundações e institutos criados ou mantidos por empresas ou grupos de empresas;  

 entidades integrantes do “Sistema S” (SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEST, SENAT, SEBRAE, 
SENAR e outras);  

 instituições que estejam em mora, inadimplentes com órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal, em conformidade com a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 
2002, Estadual e Municipal;  

 entidade que tenha sido punida com uma das sanções previstas no art. 39, V, da Lei 
13.019/2014, pelo período que durar a penalidade;  

 entidades privadas que possuam como dirigente membro do Poder Executivo Municipal, 
Legislativo Municipal, Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas da União, 
ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade 
até o 2º grau; 

 órgãos ou instituições públicas federais, distritais, estaduais e municipais;  

 entidade que tenha entre seus dirigentes pessoa:  
o cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas 

por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;  

o julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou  

o considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. 

Para maior clareza, firmo a presente. 
 
 
 

______________________________ 
Nome do Presidente 

CPF:  
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO  

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 

  Declaramos para os devidos fins que a entidade 

_____________________________________________, inscrita no CNPJ n° ________________________, cumpre 

as exigências do artigo sétimo, inciso XXXIII da constituição federal, ou seja: 

 

“Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos”. 

 

 

Iporã do Oeste - SC, _____ de _______________________ de 2021. 

 

 

_______________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE 
Representante da Organização da Sociedade Civil 
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MINUTA TERMO DE FOMENTO 
 

TERMO DE FOMENTO Nº ____/2021 QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IPORÃ DO 

OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA E A 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.  

  

  

O MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua 

Santo Antônio, 100, Município de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, CNPJ n. 

78.485.554/0001-13, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Senhor ADÉLIO 

MARX, portador do CPF sob n. 297.252.409-87, adiante nomeado MUNICÍPIO, e a 

_____________________, com sede na ___________, ____, _____, Município _____________, Estado de 

Santa Catarina, inscrita no CNPJ n. __________________, representado neste ato por seu 

Presidente, Sr. ______________, portador do CPF sob n. ___________, adiante nomeada 

ASSOCIAÇÃO, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento em conformidade com a 

Lei Federal n. 13.019/2.014, Decreto Municipal n. 020/2017 e o Decreto Municipal n. 

030/2019, e Chamamento Público n. 001/2021, mediante as cláusulas e condições 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO                                                                

 
 

1.1 - O presente Termo de Fomento, decorrente do chamamento público edital n. 

001/2021, tem por objeto o desenvolvimento e implementação de projetos de caráter 

cultural, artístico e desportivo, conforme detalhado no Plano de Trabalho. 

 

1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela 

respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 
1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, 
direta ou indiretamente: 
 

I - Delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou 

de outras atividades exclusivas do Município; 

 

II - Prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo 

do Município. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES  
 

2.1 - São obrigações dos Partícipes: 
 

I - DO MUNICÍPIO: 
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a) Fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil 

por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios 

oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;  

 

b) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à 

Comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, 

independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida 

pela organização da sociedade civil; 

 

c) Realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os 

beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da 

parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação 

e no ajuste das metas e atividades definidas; 

 

d) Liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao 

cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de 

execução do objeto do termo de fomento; 

 

e) Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria; 

 

f) Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro 

órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, 

enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 

responsabilidades;  

 

g) Instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de 

evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria. 

 

II – DA ASSOCIAÇÃO: 

 

a) manter escrituração contábil regular;  

 

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento;  

 

c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos 

em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, 

no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei n. 

13.019/2014; 

 

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica, observado o disposto 

no art. 51 da Lei n. 13.019/2014;  
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e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos 

recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos 

documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências 

regulamentados pela Lei n. 13.019/2014, bem como aos locais de execução do objeto; 

 

f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento 

e de pessoal;  

 

g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no Termo de Fomento, não 

implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a 

inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os 

ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 

execução;  

 

h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, 

consulta ao extrato deste Termo de Fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade 

e o detalhamento da aplicação dos recursos. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
3.1 – O MUNICÍPIO transferirá, para execução do presente Termo de Fomento, o valor de 
R$ ________ (____________), correndo a despesa à conta da seguinte dotação orçamentária: 
 

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, CULTURA E 

TURISMO 

Unidade: 05.02 Departamento de Desporto 

Proj./Ativ. 027.0813.0019.2044 Manutenção Ações Departamento de Desporto 

3.3.50.00.00.00.00.00 Transf. Instituições Privadas sem fins lucrativos 

01.00.00.00 Recursos Ordinários  

Unidade: 05.04 Fundo Municipal de Cultura - FMC 

Proj./Ativ. 013.0392.0014.2074 Ações do Fundo Municipal de Cultura - FMC 

3.3.50.00.00.00.00.00 Transf. Instituições Privadas sem fins lucrativos 

01.00.00.00 Recursos Ordinários  

Total  

 
3.2 – O montante de R$ ________ (________), será repassado a ASSOCIAÇÃO, em ____ (____) 
parcelas, conforme segue: 
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Nº.  de Parcela Valor R$ Montante e Data de Pagamento Fonte de 

Recursos 
Parcela 01  (..........) em (data).  
Parcela 02  (..........) em (data).  
Parcela 03  (..........) em (data).  
Parcela 04  (..........) em (data).  
Parcela 05  (..........) em (data).  

 
3.3. As parcelas serão depositadas em conta bancária específica para celebração do 
presente Termo de Fomento, sendo que a Entidade apresentou os seguintes dados 
bancários: 
 
OSC 
CNPJ: ___________ 
Banco: __________ 
Agencia: _____ 
Conta: _________ 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

 
4.1 – O MUNICÍPIO transferirá os recursos em favor da ASSOCIAÇÃO, conforme o 

cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência 

eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em 

sua conta bancária específica vinculada a este instrumento. 
 

Parágrafo único: Quando a liberação dos recursos, ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, a 

terceira ficará condicionada à entrega da prestação de contas referente a primeira parcela 

e assim sucessivamente. 

4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não 

utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu 

uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, 

ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua 

utilização estiver prevista para prazos menores. 

 

4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no 

objeto do Termo de Fomento, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de 

contas exigidos para os recursos transferidos. 

 

4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e 

ficarão retidas nos seguintes casos: 
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I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 

recebida; 

 

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 

inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas 

no Termo de Fomento; 

 

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente 

as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle 

interno ou externo. 

 

4.7 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos 

financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 

financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável 

de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do 

responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

 
5.1 – O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de 

acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de 

nulidade do ato e responsabilidade do representante da ASSOCIAÇÃO, para: 

 

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 

 

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de 

emergência; 

 

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 

 

IV - realização de despesas com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes 

a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 

 

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou 

de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e 
 

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos; 
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VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à 

parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias. 

 

5.3 - Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de 

depósito em sua conta bancária. 

 

§ 1º Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de 

titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.  

 

§ 2º Demonstrada à impossibilidade física de pagamento mediante transferência 

eletrônica, admitir-se-á a realização de pagamentos em espécie mediante apresentação 

de justificativa.   

 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

 
6.1 - O presente Termo de Fomento vigerá a partir da sua assinatura até ................meses, 

conforme prazo previsto no Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.  

 

6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da ASSOCIAÇÃO devidamente justificada 

e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das 

demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de 

vigência do presente Termo de Fomento.  

 

6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, o MUNICÍPIO, promoverá a 

prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Fomento, independentemente 

de proposta da ASSOCIAÇÃO, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso 

verificado. 

 

6.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser 

formalizada pôr termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da 

vigência do Termo de Fomento ou da última dilação de prazo, sendo expressamente 

vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros 

retroativos. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

 
7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n. 13.019/2014, sem prejuízo de 

outros elementos, deverá conter: 
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I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

 

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício 

social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores 

estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

 

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

 

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização 

da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das 

metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento; 

 

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito 

da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 

decorrência dessas auditorias. 
 

7.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 

administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços 

essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a 

fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas: 
 

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, 

qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

 

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de 

trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 

considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade 

civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. 

 
7.3 - Em cumprimento ao disposto na alínea “g” do artigo 35 da Lei Federal nº 
13.019/2014, fica designado o servidor ______________ Matricula nº __________, Gestor da 
presente parceria. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
8.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter 

elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu 

objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades 

realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o 

período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes 

informações e documentos: 

 

I – Ofício encaminhando a prestação de contas assinado pelo presidente da entidade; 
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II – Extrato da conta bancária específica; 

 

III - Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados 

da organização da sociedade civil, número do instrumento da parceria, com declaração do 

responsável, no documento comprobatório da despesa, certificando que o material foi 

recebido ou o serviço prestado em conformidade com as especificações nele consignadas;  

 

IV - Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver; 

 

V - Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros 

suportes; 

 

VI - Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e 

 

VII – Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso; 

 

VIII – Contratos de Trabalho dos serviços contratados, quando for o caso; 

 

IX – Contratos de Locação, quando for o caso; 

 

§ 1.º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 

justificativa suficiente. 

 

§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos 

recursos recebidos, no prazo de até 60 dias a partir do recebimento de cada parcela. 

 

8.2 - A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante 

a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes 

relatórios: 

 

I - Relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, 

contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o 

comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; 

 

II - Relatório de execução financeira do Termo de Fomento, com a descrição das despesas 

e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese 

de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho. 

 

8.3 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes 

relatórios elaborados internamente, quando houver: 

 

I - Relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria; 
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II - Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de 

monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto 

e os resultados alcançados durante a execução do Termo de Fomento. 

 

8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 

da Lei nº 13.019/2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações 

quanto: 

 

I - Os resultados já alcançados e seus benefícios; 

 

II - Os impactos econômicos ou sociais; 

 

III - O grau de satisfação do público-alvo; 

 

IV - A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

 

8.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública 

observará os prazos previstos na Lei nº 13.019/2014, devendo concluir, 

alternativamente, pela: 

 

I - Aprovação da prestação de contas; 

 

II - Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 

 

III - Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada 

de contas especial. 

 

8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo 

para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 

 

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, 

prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública 

possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados. 

 

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo 

o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade 

solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos 

responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da 

legislação vigente. 
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8.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo 

de até sessenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência 

por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período. 

 

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas 

tenham sido apreciadas: 

 

I - Não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se 

adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter 

sido causados aos cofres públicos; 

 

II - Nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus 

prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora 

sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste 

parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública. 

 

8.8 - As prestações de contas serão avaliadas: 

 

I - Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

 

II - Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta 

de natureza formal que não resulte em dano ao erário; 

 

III - Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

 

a) Omissão no dever de prestar contas; 

 

b) Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 

trabalho; 

 

c) Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

 

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

 

8.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de 

contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, 

no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a 

autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. 

 

8.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase 

recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar 

autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações 
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compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, 

conforme o objeto descrito no Termo de Fomento e a área de atuação da organização, cuja 

mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não 

tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos. 

 

8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação 

de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos 

originais que compõem a prestação de contas. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

 
9.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de 
termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias em relação à data de término de sua vigência. 
 
9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração 
da natureza do objeto. 
 
9.3 - O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de 
metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. 
 
9.4 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o 
prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Assessoria Jurídica do 
Município, órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise 
e parecer. 
 
9.5 – Poderá o aditamento do presente instrumento, ser formalizado quando da utilização 
de recursos remanescentes do saldo deste Termo de Fomento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 
 

10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas 

da Lei nº 13.019/2014, e da legislação específica, o Município poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a ASSOCIAÇÃO as seguintes sanções: 

 

I - Advertência; 

 

II- Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da 

administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

 

III - Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 

 

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva 

do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 

de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de 

aplicação da penalidade. 

 

10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação 

de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 

parceria. 

 

10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 

apuração da infração. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES  

 
11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza 

permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à 

consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam. 

 

11.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e 

equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com 

os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento. 

 

11.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da ASSOCIAÇÃO e gravados com 

cláusula de inalienabilidade, devendo a organização da sociedade civil formalizar 

promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua 

extinção. 

 

11.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério 

do administrador público, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se 

proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a 

consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto 

pactuado. 

 

11.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, 

exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou 

semelhante ao previsto neste Termo de Fomento, sob pena de reversão em favor do 

Município. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

 
12.1 - O presente termo de Termo de Fomento poderá ser: 

 

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas 

obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da 

avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a 

publicidade dessa intenção; 

 

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, nas seguintes hipóteses:  

 

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  

 

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;  

 

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento 

apresentado; e  

 

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de 

Tomada de Contas Especial.  
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 

 
13.1 - A eficácia do presente termo de Termo de Fomento ou dos aditamentos que 

impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, 

fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual 

deverá ser providenciada pela administração pública municipal no prazo de até 10 (dez) 

dias a contar da respectiva assinatura. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 
14.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições: 

 

I - as comunicações relativas a este Termo de Fomento serão remetidas por 

correspondência ou e-mail serão consideradas regularmente efetuadas quando 

comprovado o recebimento;  
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II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via e-mail, não poderão se 

constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no 

prazo de cinco dias; e 

 

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como 

quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Fomento, serão aceitas 

somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 
15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de 

Fomento, que não possam ser resolvidas pela via administrativa o Foro da Comarca de 

Mondaí.  

 

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e 

irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado 

conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos 

partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 

 

 

Iporã do Oeste/SC, ___ de _____ de 2021. 

 

 

 

                            

    

                      

  
 

 

ASSESSORIA JURÍDICA: 

Após análise do conteúdo do acordo de cooperação acima mencionado, verificou-se que 
este cumpre os requisitos legais, opinando assim, pela assinatura do presente termo.                                                                                     
             
                                                                                                               
_______________________________________ 
Advogado/Assessor Geral 

 

__________________________________ 
NOME PRESIDENTE 

Presidente da OSC 

___________________________ 
ADÉLIO MARX 

Prefeito  
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