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PORTARIA SMED Nº 113/2017 

 
 
 
 
Estabelece Regulamento de Prévio Credenciamento para dispensa de Chamamento 
Público, nos termos da Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014 regulamentado pelo Decreto 
nº 16.519, de 26 de dezembro de 2016 a ser estabelecido entre a Secretaria Municipal de 
Educação e as Organizações da Sociedade Civil – OSC, considerando as diretrizes 
curriculares do Programa de Educação Integral da Secretaria Municipal de Educação de 
Belo Horizonte  

 
 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
previstas na Lei nº 9.011, de 01 de janeiro de 2005 e nos termos da Constituição da 
República, em especial os artigos 205 a 214, da Constituição do Estado de Minas Gerais, 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394/96, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - Lei nº 8.069/90 e da Lei Orgânica do Município, e 

 
Considerando que Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o 

regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da 
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de 
interesse recíproco;  

 
Considerando que as parcerias disciplinadas pela Lei nº 13.019/2014, 

respeitarão, em todos os seus aspectos, as normas específicas das políticas públicas 
setoriais relativas ao objeto da parceria e as respectivas instâncias de pactuação e 
deliberação, nos termos do artigo 2º- A;   

 
Considerando que, nos termos do artigo 30 da Lei nº 13.019/2014, a 

Administração Pública poderá dispensar a realização de Chamamento Público, nos casos 
de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, desde que executadas por 
organizações da sociedade civil, previamente, credenciadas pelo órgão gestor da 
respectiva política;  
 

Considerando que a dispensa prevista no inciso VI do art.30 da Lei nº 
13.019/2014, dependerá de prévio credenciamento realizado conforme regulamento a ser 
expedido pelo órgão gestor da respectiva política;  
 

Considerando que a Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte - 
SMED possui parcerias com Organizações da Sociedade Civil - OSC, localizadas no 
Município de Belo Horizonte, as quais foram habilitadas em chamamentos públicos 
anteriores para o atendimento às crianças e adolescentes de 06 (seis) a 14 (quatorze) 
anos, segunda etapa da Educação Básica/Ensino Fundamental; e 

 
Considerando que a política de Educação Integral do Município de Belo 

Horizonte tem, como prerrogativa, a ampliação da jornada escolar; o desenvolvimento 
integral dos estudantes e a integração de espaços, políticas públicas e sujeitos na 
responsabilização pela educação de crianças e jovens, 
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RESOLVE: 
 

Art.1º - Estabelecer requisitos para o prévio credenciamento de Organizações da 
Sociedade Civil de que trata o artigo 30, inciso VI da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, entre a SMED e as OSC localizadas no Município de Belo Horizonte, para um 
atendimento socioeducativo às crianças e adolescentes, regularmente matriculados no 
Ensino Fundamental – segunda etapa da Educação Básica, por no mínimo 4 (quatro) 
horas diárias e semanal, cumprindo um calendário de 200 (duzentos) dias letivos anuais, 
conforme as diretrizes curriculares do Programa de Educação Integral da Secretaria 
Municipal de Educação de Belo Horizonte. 

 
Art.2º - Para a celebração de parcerias entre a SMED e as OSC, prevista no caput 

do artigo 1º, a organização deverá cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
 

 I - ter sido habilitada em chamamentos públicos anteriores da SMED para o objeto 
previsto no caput deste artigo; 
 
 II – ter executado, de forma satisfatória, objeto da parceria e ter prestação de 
contas aprovadas pela SMED; 
 
 III – deverá apresentar regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, mediante 
apresentação da seguinte documentação: 
 
a - cópia legível (autenticada) do Estatuto registrado e suas alterações, em conformidade 
com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019/2014; 
 
b - cópia legível (autenticada) da Ata de Eleição e posse da atual diretoria, registrada na 
forma da Lei; 
 
c - cópia legível comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
demonstrar que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, um ano com 
cadastro ativo ou cinco anos se a organização celebrante /executante, na atuação em 
rede; 
 

d - cópia legível (autenticada) da Carteira de Identidade ou documento equivalente e CPF 
do representante legal da OSC; 
 
e - relação nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil, 
conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e 
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF de cada um deles; 
 
f - certidões negativas de débito no INSS, FGTS e TST; 
 
g - certidão de quitação plena dos tributos municipais da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte; 
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h - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no 
endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação. 
 

 §1º - Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto nas 
alíneas ‘f’ e ‘g’ do inciso III do artigo 2º desta Portaria, as certidões positivas com efeito de 
negativas.  

 
 §2º - A critério da Administração Pública Municipal, os documentos previstos nas 
alíneas ‘c’, ‘f’ e ‘g’ do inciso III do artigo 2º desta Portaria poderão ser substituídos pelo 
cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – SUCAF. 

 
 §3º - A organização da sociedade civil deverá comunicar, quando houver, as 
alterações em seus atos societários e em seu quadro de dirigentes. 
 
 Art. 3º - A aferição dos requisitos constantes dos incisos do artigo 2º desta Portaria  
deverá ser observada no momento do credenciamento, podendo a entidade ou 
organização participar do processo de seleção. 
 
 Art.4º - A dispensa em decorrência de credenciamento prévio de que trata o artigo 
30, inciso VI da Lei nº 13.019/2014 e pelo artigo 7º, §3º do Decreto nº 16.519/2016 e 
regulamentada por essa Portaria não poderá ser utilizada para a ampliação da 
capacidade de atendimento de oferta do órgão gestor, devendo, neste caso, ser realizado 
o procedimento de Chamamento Público. 
 
 Art.5º - A dispensa de Chamamento Público deverá ser justificada pelo 
administrador público nos termos do artigo 32 da Lei nº 13.019/2014. 
 
 §1º - O cumprimento dos requisitos deste Regulamento deverá constar no extrato 
de justificativa, a ser publicado pela Administração Pública Municipal, sob pena de 
nulidade de formalização da parceria. 
 
 §2º - A dispensa de Chamamento Público não afasta a aplicação dos demais 
dispositivos da Lei nº 13.019/2014, devendo todos os atos serem publicados no 
www.pbh.gov.br e no https://portaldasparcerias.pbh.gov.br/. 
 
 Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Belo Horizonte, 19 de abril de 2017. 
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Secretária Municipal de Educação 
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