
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMASAC Nº. 004/2021 

 
SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A 

EXECUÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS 

LGBT, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 

 

O Município de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, torna de 

conhecimento público que, mediante o presente CHAMAMENTO 

PÚBLICO, selecionará propostas de Organização da Sociedade Civil, 

regularmente constituída, com sede ou instalações no Município de 

Belo Horizonte, que tenha interesse em executar o Serviço de 

Acolhimento Institucional Casa de Acolhimento para a população adulta 

LGBT, que encontra-se em situação de risco pessoal e social, como 

fragilização ou rompimentos de vículos familiares/sociais, trajetória ou 

em situação de vidas nas ruas, vivenciando situação de violência, em 

situação de risco pessoal e social com ausência de moradia regular. 

 
Para este chamamento público estão previstos recursos no montante 

de R$ 1.441.071,50 (um milhão quatrocentos e quarenta e um mil 

setenta e um reais e cinquenta centavos), oriundos do Recursos 

Ordinário do Tesouro e encontram-se devidamente aprovados pela 

Câmara de Coordenação Geral do Município de Belo Horizonte - CCG. 

 
O presente edital, bem como seus anexos, estarão disponíveis para 

consulta através do Portal das Parcerias (pbh.gov.br – Acesso Rápido 

– Portal das Parcerias – Chamamento Público, Dispensas e 

Inexigibilidade). 

 
1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
A presente seleção rege-se pelos princípios e normas emanados 

pela(o): 

 

 

1 LGBT refere-se a qualquer pessoa com orientação sexual não-heterossexual ou identidade de gênero 

não-cisgênero. 



● Constituição da República Federativa do Brasil; 

● Constituição do Estado de Minas Gerais; 

● Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte; 

● Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal); 

● Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014 (Lei do Regime Jurídico das 

parcerias voluntárias); 

● Lei Municipal nº. 11.065 de 1º de agosto de 2017 (Dispõe sobre a estrutura 

organizacional da administração direta do Poder Executivo) 

regulamentada pelo Decreto Municipal nº 16.684, de 31 de agosto de 2017 

que dispõe sobre a estrutura orgânica da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania. 

● Lei Municipal 8.176, de 29 de Janeiro de 2001– Estabelece penalidade 

para estabelecimento que discriminar pessoa em virtude de sua 

orientação sexual, e dá outras providências; 

● Lei Municipal 8.719 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003 - Estabelece punição 

para toda forma de discriminação e restrição dos direitos das minorias; 

● Lei Municipal nº. 10.836 de 29 de julho de 2015 – Dispõe sobre a Política 

de Assistência Social no município, institui o Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS BH 

● Decreto Municipal nº. 16.730 de 27 de setembro de 2017 - Dispõe sobre 

a Política Municipal Intersetorial para Atendimento à População em 

Situação de Rua e dá outras providências; 

● Decreto Municipal nº. 16.746 de 10 de outubro de 2017 - dispõe sobre as 

regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre 

a administração pública municipal e as organizações da sociedade civil e 

dá outras providências; 

● Decreto Municipal 16.533, de 30 de dezembro de 2016. Dispõe sobre a 

inclusão e o uso do nome social de pessoas travestis e transexuais nos 

registros municipais e estabelece parâmetros para seu tratamento no 

âmbito da Administração Direta e Indireta. 

● Decreto Municipal nº. 16.730, de 27 de setembro de 2017 – Dispõe sobre 

a Política Municipal Intersetorial para Atendimento à População em 

Situação de Rua e dá outras providências. 

● Lei Estadual 14.170, de 15 de dezembro de 2002 – Determina a imposição 

de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório contra pessoa em 

virtude de sua orientação sexual; 

● Decreto Estadual nº 47.148 de 27 de Janeiro de 2017 - Fica assegurado 

o direito de uso do nome social e o reconhecimento da identidade de 

gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração 

pública estadual. 

● Decreto Estadual nº 47.306 DE 15 de Dezembro de 2017- Institui a 

Carteira de Nome Social para travestis e transexuais no território do 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/236845/lei-n-8-176-de-29-de-janeiro-de-2001


Estado, para o exercício dos direitos previstos no Decreto nº 47.148, de 

27 de janeiro de 2017 

● Decreto Federal nº. 7.037, de 21 de dezembro de 2009 – Aprova o 

Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH - 3 e dá outras 

providências 

● Decreto Federal nº. 7.053 de 23 de dezembro de 2009, que institui a 

Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê 

Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras 

providências; 

● Decreto Federal nº 8.727, de 28 de abril de 2016 - Dispõe sobre o uso do 

nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas 

travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. 

● Resolução CNAS nº. 109 de 11 de novembro de 2009 – Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioasssistenciais do SUAS; 

● Resolução CNAS nº. 033 de 12 de dezembro de 2012 – Norma 

Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social - NOB; 

● Resolução CNAS nº. 269 de 13 de dezembro de 2006 – Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB/RH; 

● Resolução CNAS nº. 145 de 15 de outubro de 2004 – Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS; 

● Resolução RDC n°283 de 26 de setembro de 2005, REGULAMENTO 

TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTITUÇOES DE LONGA 

PERMANENCIA PARA IDOSOS disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/res0283_26_09_2 

005.html; 

● Resolução CFP 01/99, de 22 de março de 1999 – Estabelece normas de 

atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual; 

Brasil Sem Homofobia: Programa de Combate à Violência e à 

Discriminação contra GLTB e Promoção da Cidadania Homossexual. 

● Resolução Conjunta CNAS e CNCD/LGBT 01/2018, de 21 de setembro 

de 2018. Estabelece parâmetros para a qualificação do atendimento 

socioassistencial da população LGBT no Sistema único de Assistência 

Social – SUAS; 

● Portaria Ministério da Saúde nº. 2.836 de 1º de dezembro de 2011 - 

Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional 

de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(Política Nacional de Saúde Integral LGBT); 

● Brasil Sem Homofobia: Programa de Combate à Violência e à 

Discriminação contra GLTB e Promoção da Cidadania Homossexual. 

● Caderno de Orientações Técnicas do Centro de Referência Especializado 

para População em Situação de Rua da Secretaria Nacional de Renda e 

Cidadania e Secretaria Nacional de Assistência Social - Ministério de 

Desenvolvimento Social de Combate à Fome - MDS disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/res0283_26_09_2005.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/res0283_26_09_2005.html


http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cader 

nos/orientacoes_centro_pop.pdf 

● Decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4275, de 01 de março de 2018, que aprovou 

a alteração de nome e gênero no assento de registro civil mesmo sem a 

realização de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo; 

● Decisão do Supremo Tribunal Federal sobre Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26, que equipara a homofobia e 

a transfobia ao crime de racismo ao reconhecer omissão legislativa. 

 
2. OBJETO 

 
Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público selecionar 

propostas de Organização da Sociedade Civil – OSC, regularmente 

constituída, com sede ou instalações no Município de Belo Horizonte, 

que tenha interesse em executar o Serviço de Acolhimento Institucional 

na modalidade abrigo institucional destinada à população LGBT em 

situação de risco pessoal e social com ausência de moradia regular, 

mediante a formalização de Termo de Colaboração, regido pela Lei 

Federal n°. 13.019/2014 e pelo Decreto Municipal n°. 16.746/2017. 

 
3. POLÍTICA, PLANO, PROGRAMA OU AÇÃO 

 
 

Serviço de acolhimento provisório com previsão de estrutura física e 

metodológica para acolher a população LGBT maior de 18 anos em 

risco pessoal e social, com trajetória de vida nas ruas e/ou situação de 

rua, ausência de moradia regular, sem condições de autossustentação 

e que tenham vínculos familiares e comunitários rompidos ou 

extremamente fragilizados em decorrência de vivências de violência – 

física, verbal e/ou psicológica – discriminação e violação dos direitos 

em consequência da LGBTfobia2. 

A organização do Serviço deverá garantir privacidade, respeito aos 

costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos 

familiares, raça/etnia, religião, gênero, orientação sexual e identidade 

de gênero. 

Sua estrutura física deve se assemelhar a de uma residência com 

ambiente acolhedor e estrutura física adequada, visando o 

 
2 LGBTfobia é caracterizada pelo fenômeno de ação fundamentada pelo preconceito quanto à orientação 

sexual e identidade de gênero. 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/orientacoes_centro_pop.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/orientacoes_centro_pop.pdf


desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar. 

Além disso, deve prezar pelo usufruto da cidade e acesso a demais 

serviços públicos. As edificações devem ser organizadas de forma a 

atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às 

necessidades das/os usuárias/os, oferecendo condições de 

habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e 

privacidade. 

Por tratar-se de serviço a ser estruturado como oferta emergencial 

para pessoas em situação de risco pessoal e social, a permanência 

das/os usuárias/os tem como limite temporal o prazo de 180 dias, 

cabendo durante esse tempo, a articulação com outras modalidades de 

atenção no sentido de alcançar de forma gradual a autonomia e a 

independência de seus moradores, ou a vinculação a outras 

modalidades de acolhimento institucional existentes. 

3.1. Justificativa 
 

A violência letal contra lésbicas, gays, bissexuais e, principalmente, de 

travestis, transexuais e intersexuais no Brasil alcança números 

expressivos e preocupantes. No entanto, essa violência letal é apenas 

a ponta do iceberg de um sistema de hierarquização social complexo e 

produtor de desigualdades sociais de diversas ordens que atingem 

pessoas por conta de sua orientação sexual e identidade de gênero. 

O Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais 

brasileiras em 2019 (Benevides & Nogueira, 2020) informa que: 

As mortes de travestis e transexuais continuam subnotificadas. No 

Brasil, 90% das travestis e mulheres transexuais ainda vivem da 

prostituição que, em maioria, acontece nas ruas, exposição que 

aumenta ainda mais a vulnerabilidade diante das inúmeras violências 

físicas e psicológicas a que são submetidas, e que resultam em mortes, 

muitas vezes. (Benevides & Nogueira, 2020). 

A violação de direitos de pessoas LGBT no Brasil possui vários matizes. 

Pode ser representada, no âmbito dos serviços públicos, pelo não 

acesso ou acesso precário à escolarização, à saúde, à assistência social, 

cultura, lazer, etc. Nas relações familiares e comunitárias, é 

representada pela expulsão de casa, pela hostilidade e ameaças 

sofridas pela comunidade onde vive. Nos âmbitos laborais, pelo assédio 

moral, demissões ou não acesso ao mercado de trabalho. E também 

pela opressão e violência letal que incidem sobre os corpos não 

heterossexuais e não cisgêneros. 



O que há de comum em todas essas experiências é a produção de 

hierarquias de inferioridade – por isso forjadoras de desigualdades 

sociais – a partir da diferença. As hierarquias que se relacionam às 

experiências de opressão de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais e intersexuais são produzidas a partir das categorias de 

gênero, identidade de gênero e orientação sexual. 

Prado e Machado (2008) afirmam que “a lógica de superiorização e da 

inferiorização dos grupos sociais se traduz em um conjunto de práticas 

sociais capaz de inserir pública e socialmente determinadas categorias 

sociais de formas subalternas em nossas sociedades” (p. 11). Os dados 

assustadores sobre os crimes de ódio cometidos contra LGBTI no Brasil 

e a negligência do poder público podem exemplificar o limite letal dessa 

subalternização. 

No entanto, por se tratar de processos complexos, a hierarquização e 

opressão social não se dá apenas pelas categorias sociais de identidade 

de gênero e orientação sexual. É importante salientar que outros 

marcadores sociais da diferença são importantes para a fabricação da 

desigualdade. Classe econômica e classe social, raça e etnia, geração, 

pertencimento religioso, nível de escolaridade, nacionalidade devem 

ser igualmente considerados para analisar as relações de poder. Não 

se trata de sobreposição de experiências de opressão, mas de 

intersecções de categorias sociais. 

Assim, podemos dizer que os sujeitos e, consequentemente, as 

relações sociais, são constituídos nas intersecções, nos pontos de 

contato entre essas categorias. Seffner (2011) afirma que “identidade 

é uma ‘posição de sujeito’, fruto de inúmeras interpelações” (p. 41). 

Somos todas/os engendradas/os nessa trama que envolve os modos 

como somos posicionados e nos posicionamos quanto à raça/etnia, 

gênero, orientação sexual, capacitismo etc. É nesse processo que nos 

permite ou impede acessos. É nessa tecitura que nossas vidas podem 

ser consideradas habitáveis ou abjetas. 

Se é nesse esquema provisório que os sujeitos se constituem, é 

também assim que as violências se produzem. 

Assim como o capitalismo, o racismo e o machismo, essa violência tem 

dinamizado suas formas de perpetuar o poder que autoriza quem 

manuseia essas ferramentas de opressão e de violência sobre os corpos 

que são matáveis. Acreditamos que a LGBTIfobia, especialmente a 

Transfobia, também tem migrado do epicentro do ódio para assumir 

outras formas, em que matar seria o ponto mais extremo 



e a violência passa a se intensificar sob outros aspectos, simbólicos, 

psicológicos, estruturais e institucionais. (Benevides & Nogueira, 2020, 

pp. 7-8). 

O enfrentamento às violações dos direitos das pessoas LGBTs 

justificam a existência de um equipamento público como a Casa de 

Acolhimento LGBT(abrigo institucional). Oferecer um espaço de 

referência para atendimento às pessoas que vivenciaram situações de 

preconceitos e discriminação por conta de orientação sexual não 

heterossexual e de identidade de gênero não-cisgênera, para 

promoção e garantia de direitos, para fortalecimento e empoderamento 

pode ser fundamental para a existência de pessoas LGBT. 

É importante frisar que atualmente a população LGBT que demanda o 

serviço de acolhimento institucional do município é atendida pela 

política de Assistência Social. No entanto, alguns limites de atuação 

desta política são relevantes de serem destacados, dentre eles o 

recorte geracional e por gênero dos serviços de acolhimento 

institucional. Tal recorte impõe limites aos acolhimentos de parcelas 

específicas da população como os transmasculinos. Nesse contexto de 

segregação por gênero, o acolhimento de transmasculinos em 

unidades masculinas pode representar vários riscos à integridade e 

segurança dessas pessoas. 

Ao mesmo tempo que um serviço público com a proposta de 

acolhimento exclusivo para a população LGBT marca uma importante 

posição política de defesa e afirmação dos direitos da população de de 

travestis, mulheres transexuais, homens transexuais, lésbicas, pessoas 

intersexuais, pessoas não-binárias, gays e bissexuais. 

3.2. Formas de Acesso: 
 

● Por encaminhamento do Centro de Referência LGBT, validado pela Diretoria 

de Políticas para a População LGBT; 

 

● Por encaminhamento da rede socioassistencial, de outras políticas setoriais 

mediante avaliação por parte da Diretoria de Políticas para a População LGBT 

da situação que demande acolhimento na modalidade ofertada. 

Os casos serão prioritariamente encaminhados pelo Centro de 

Referência LGBT (CRLGBT) a partir de uma avaliação técnica que 

contemplará os riscos e vulnerabilidades apresentados em 



atendimento, podendo ocorrer o acolhimento emergencial do/a 

usuário/a na Casa de Acolhimento LGBT. 

A avaliação sobre a permanência no serviço será realizada pela equipe 

multidisciplinar a ser contratada pela entidade parceira no decorrer do 

acompanhamento de cada caso. Serão consideradas, para fins de 

períodos, as categorias a serem descritas no item 3.3. 

3.3. Permanência: 
 

- Curta: de 01 (um) a 30 (trinta) dias; 
 

- Média: de 01 (um) mês até 03 (três) meses; 
 

- Longa: de 03 (três) meses até 06 (seis) meses. 

 

 

3.4. Desligamento: 
 

O desligamento poderá se dar: 
 

● a qualquer momento, de forma espontânea, por parte da pessoa acolhida; 

 
● por meio de avaliação do alcance dos pontos construídos conjuntamente no 

Plano de Atendimento Individual (PIA); 

 

● por meio de construção de outras possibilidades, não previstas no PIA, mas 

que ocorram por movimento autônomo da pessoa acolhida (com apoio da equipe 

da casa); 

 

● esgotamento do tempo limite de permanência previsto, cujo caso indique a 

manutenção da ausência de moradia regular, capacidade de autogestão e 

independência econômica. Para tais casos, deverá ser articulado o 

encaminhamento para a rede já existente que oferte serviço de acolhimento 

institucional na modalidade adequada. 

 
4. OBJETIVOS 

 
 

4.1 Objetivo geral: Ofertar equipamento público de acolhimento 

provisório, emergencial, para pessoas LGBTs em situação de risco 

pessoal e social e sem condições de moradia e autossustentação, 

garantindo a oferta em condições adequadas e com 



acompanhamento técnico qualificado ao longo de todo período, 

com vistas à superação de tal situação. 

 
4.2 Objetivos específicos: 

4.2.1. Acolher e garantir proteção integral; 

4.2.2. Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de 

negligência, violência e ruptura de vínculos; 

4.2.3. Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; 

4.2.4. Possibilitar a convivência comunitária; 

4.2.5. Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos 

do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas 

públicas setoriais; 

4.2.6. Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, 

capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam 

escolhas com autonomia; 

4.2.7. Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de 

esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a 

interesses, vivências, desejos e possibilidades do público; 

4.2.8. Desenvolver condições para a independência e o auto-cuidado; 

4.2.9. Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação 

profissional com vistas à inclusão produtiva; 

4.2.10. Propiciar condições de segurança física e emocional e o 

fortalecimento da autoestima; 

4.2.11. Identificar situações de violência e suas causas e produzir 

dados para o monitoramento da política de cidadania 

 
5. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
5.1 Para a execução da parceria decorrente deste Chamamento 

Público serão destinados o valor de R$ 1.441.071,50 (um 

milhão quatrocentos e quarenta e um mil setenta e um reais e 

cinquenta centavos) oriundos do Recursos Ordinário do 

Tesouro. 

 
5.2 As despesas decorrentes da execução do objeto serão 

acobertadas pelas seguintes dotações orçamentárias: 

1000.2500.14.422.127.2928.0003.339039.67.00.00 

 
5.3 O valor total dos recursos previstos para a execução da parceria 

decorrente deste Edital será repassado na forma prevista no 



Cronograma de Desembolso contido no Plano de Trabalho (anexo II) 

respeitada a vigência da parceria e os pressupostos legais, além de 

estar condicionado à avaliação positiva pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania quanto à execução 

do projeto/atividade, à manutenção da habilitação jurídica e à regular 

prestação de contas. 

 
6. DOS PRAZOS 

 
6.1. Publicação do Edital de Chamamento Público nº 07/2021: de 05 

de outubro de 2021 a 05 de novembro de 2021. 

6.2. Formalização de consultas: Até 13 de outubro de 2021. 

6.3. Impugnação do edital: Até 20 de outubro de 2021. 

6.4. Entrega do envelope contendo a proposta técnica da OSC e os 

documentos de comprovação das condições de participação: Até 12 de 

novembro de 2021. 

6.5. Publicação dos resultados da etapa competitiva do processo de 

seleção: Até 14 de janeiro de 2022. 

6.6. Recurso dos resultados da etapa competitiva do processo de 

seleção: Até 21 de janeiro de 2022. 

6.7. Apresentação de contrarrazões pelos interessados aos recursos 

recebidos referentes ao resultado da etapa de seleção e de análise da 

habilitação: Até 26 de janeiro de 2022 

6.8. Publicação das decisões recursais, se houver, e do resultado final: 

Em até 5 (cinco) dias úteis após o fim do prazo para protocolo das 

contrarrazões recursais. Até 02 de fevereiro de 2022. 

 
7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
7.1 Poderão participar do presente Chamamento Público Organização 

da Sociedade Civil – OSC, que tenham o Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas – CNPJ ativo há, no mínimo, 1 (um) ano e que não se 

enquadrem nas vedações dispostas no art. 39 da Lei Federal nº. 

13.019/2014 ou no Art. 28 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017 e 

que não tenham qualquer outro impedimento legal para contratar com 

a Administração Municipal. 

7.2 A existência das condições de participação será verificada na 

fase competitiva, nos termos dispostos no item 12 deste Edital. 

7.3 Os requisitos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e a 

existência da qualificação técnica exigida serão verificados conforme 

estabelecido no item 14 deste edital. 

7.4 A participação das Organizações da Sociedade Civil – OSC, 



interessadas no presente Chamamento Público implica na aceitação de 

todas as condições aqui apresentadas. 

 
7.5. Não será exigida contrapartida em bens e serviços, sendo 

facultada à OSC sua apresentação, desde que a expressão monetária 

dos bens e serviços seja identificada na proposta. 

 
7.5.1. Caso a OSC participante venha a apresentar contrapartida por 

sua liberalidade, posteriormente, celebrada a parceria, a OSC fica 

vinculada ao seu cumprimento e respectiva comprovação na execução 

da parceria, sob pena das sanções cabíveis. 

 
7.6. É permitida a atuação em rede por duas ou mais ou mais 

organizações da sociedade civil, desde que a OSC proponente sinalize, 

na Proposta, o interesse em atuar em rede e desde que, após a 

eventual celebração da parceria, a OSC celebrante formalize termo de 

atuação em rede com as instituições executantes e não celebrantes nos 

termos dos artigos 48 a 50 do Decreto Municipal nº 16.746/2017. 

7.6.1. A atuação em rede será formalizada entre a OSC celebrante e 

cada uma das OSCs executantes e não celebrantes por meio de termo 

de atuação em rede. 

7.6.2. A OSC celebrante deverá comunicar à Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, a assinatura do 

termo de atuação em rede e sua eventual rescisão, se for o caso, nos 

prazos de até 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua assinatura, 

e de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da rescisão, 

respectivamente. 

7.6.3. A OSC celebrante deverá assegurar, no momento da celebração 

do termo de atuação em rede, a regularidade jurídica e fiscal da OSC 

executante e não celebrante, que será verificada por meio da 

apresentação dos seguintes documentos: 

I – comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

II – cópia do estatuto e eventuais alterações registradas; 

III – certidões previstas nos incisos VI a IX do art. 27 do Decreto 

Municipal nº 16.746/2017; 

IV – declaração do representante legal da OSC executante e não 

celebrante de que não possui impedimento nos cadastros municipais, 

estaduais ou federais. 

7.6.4. A OSC celebrante da parceria é responsável pelos atos 

realizados pela rede. 



8. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

 
8.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao chamamento 

público deverão ser enviados à Comissão de Seleção, via INTERNET, 

para o e-mail comissaodeselecao.smasac@pbh.gov.br até o 5º dia útil após a 

publicação do edital. 

8.2 A Comissão de Seleção terá prazo de 2 (dois) dias úteis para 

responder aos pedidos de esclarecimentos encaminhados. As respostas 

serão encaminhadas através de e-mail do solicitante e publicação no 

Portal das Parcerias. 

8.3 A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Cidadania não se responsabiliza por quaisquer incorreções 

e/ou problemas de funcionamento dos endereços eletrônicos 

fornecidos pelas Organizações da Sociedade Civil proponentes. 

 
9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 
9.1 O prazo para impugnação deste Edital é de até 10 (dez) dias úteis 

contados de sua publicação. 

9.2 As organizações da sociedade civil poderão apresentar recurso 

contra o resultado da etapa de seleção e de análise da habilitação, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação das decisões, à 

Comissão de Seleção. 

9.3 As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as 

contrarrazões, quando propostas, poderão ser enviadas à Comissão de 

Seleção, via INTERNET, em arquivo de formato não editável e 

protocoladas por meio do endereço eletrônico 

comissaodeselecao.smasac@pbh.gov.br, no horário de 00h às 23:59h 

ou entregues por escrito e devem ser protocoladas junto à Gerência de 

Gestão de Parcerias (GGPAR) na Avenida Afonso Pena nº 342 – 5º 

andar, de segunda a sexta-feira no horário de 09:00 às 17:00 horas. 

Os recursos eventualmente interpostos serão informados no Diário 

Oficial do Município e publicados no Portal das Parcerias, a fim de 

possibilitar a apresentação de contrarrazões pelos interessados. 

9.4 Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados 

fora do prazo legal, nem os recursos subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para representar 

a instituição. 

9.5 Os recursos que não forem reconsiderados pela comissão de 

seleção no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento, serão 

encaminhados à autoridade competente para decisão final, em até 7 

(sete) dias úteis. 

mailto:comissaodeselecao.smasac@pbh.gov.br
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9.6 Não caberá novo recurso da decisão do recurso previsto neste 

subitem. 

 
10. DA ETAPA COMPETITIVA – APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
10.1 A proposta deverá ser elaborada pela Organização da Sociedade 

Civil em consonância com POLÍTICA, PLANO, PROGRAMA OU 

AÇÃO, conforme descrito na cláusula terceira, para o atendimento 

ao objeto constante neste Edital e no modelo do ANEXO I. 

10.2 A proposta e os documentos de comprovação das condições de 

participação poderão ser apresentados em arquivos de formato não 

editável e protocolados em correio eletrônico único, por meio do 

endereço eletrônico: comissaodeselecao.smasac@pbh.gov.br, no 

período informado no item 6.4, no horário de 00h às 23:59h, contendo 

em seu assunto os seguintes dizeres: “PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 

COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO”. 

10.3 Propostas e documentos de comprovação das condições de 

participação que forem enviados para endereços eletrônicos diferentes 

do determinado e ou datas e horários diferentes do estabelecido não 

serão objeto de análise, não sendo permitida a participação de 

interessados retardatários ou em desacordo com o Edital. 

10.4 A proposta e os documentos de comprovação das condições de 

participação também poderão ser apresentados em envelope lacrado 

na Avenida Afonso Pena, 342, a ser protocolado no período informado 

no item 6.4, no horário de 09 às 17 horas, contendo em sua parte 

externa e frontal os seguintes dizeres: 

 
 
 
 

À Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania 

COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº    

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO 

 
INSTITUIÇÃO: 

mailto:comissaodeselecao.smasac@pbh.gov.br


 
 

Envelopes que forem entregues em local e/ou horário diferentes não 

serão objeto de análise, não sendo permitida a participação de 

interessados retardatários e ou em desacordo com o Edital. 

10.5 Somente serão admitidas propostas relacionadas aos objetivos 

especificados na forma do item 4 deste edital. 

10.6 Em nenhuma hipótese será permitida a emenda, retificação, 

alteração e/ou complementação da proposta após sua apresentação, 

inclusive por via recursal. 

10.7 A apresentação da proposta e dos documentos de comprovação 

das condições de participação por quaisquer Organizações da 

Sociedade Civil, pressupõe a aceitação dos termos deste edital. 

10.8 A organização da sociedade civil deverá apresentar juntamente 

com a proposta 01 (uma) referência de preços, comprovando a 

compatibilidade de custos, praticados no mercado, em conformidade 

com o artigo 26 do Decreto 16.746/2017 e 22 da Lei 13.019/2014. 

 
11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
11.1. O parecer técnico para fins de classificação da Organização da 

Sociedade Civil selecionada na etapa competitiva de que trata o 

item 10 deste edital será realizado por meio da avaliação dos 

seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Item 1: Adequação da Proposta aos objetivos e estratégias de ação para a execução do objeto da 
parceria. 

 
 

Elementos para avaliação 

Nota 
Meios de análise 
e comprovação 

 
Nota 

Total 
de 

Pontos 

 

 

 
1.1 Adequação da proposta aos objetivos da 
atividade em que se insere a parceria. 

0 – Não atende, Proposta/OSC 
Eliminada; 

 

5,0 – Grau de atendimento 
parcialmente satisfatório; 

 

 
 

10 

 

 
Ver abaixo critérios 
de avaliação letra “a” 

CNPJ: 

 
ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO: 



 
10 – Grau de Atendimento 
Satisfatório. 

  

 

 

1.2 Nexo entre a descrição da realidade do 
território e as ações propostas pela O.S.C. para a 
execução da parceria. 

0 – Não atende,  

 

 
10 

5,0 – Grau de atendimento 
parcialmente satisfatório; 

 

10 – Grau de Atendimento 
Satisfatório. 

 

1.3 Clareza, objetividade e coerência da 
metodologia proposta para a gestão das 
informações (instrumentais necessários para 
diagnósticos e acompanhamentos, análise de 
dados, elaboração de relatórios). 

0 – Não atende,  

 

 
10 

5,0 – Grau de atendimento 
parcialmente satisfatório; 

 

10 – Grau de Atendimento 
Satisfatório. 

 
TOTAL DE PONTOS DO ITEM 1: 30 PONTOS 

Item 2: Consistência do Planejamento Financeiro 

 

Elementos para avaliação 

Nota 
Meios de análise 
e comprovação 

 

Nota 
Total 

de 
Pontos 

 

 
 

 
2.1 Detalhamento, objetividade e coerência com 
valores de mercado do Plano de Aplicação de 
Recursos no que se refere aos Recursos 
Humanos da atividade Casa de Apoio LGBT. 

0 – Não atende, Proposta/OSC 
Eliminada; 

 
 

 

 
10 

 
 

 

 

 

 

 
Ver abaixo critérios 
de avaliação letra “b” 

 
5,0 – Grau de atendimento 
parcialmente satisfatório; 

 

10 – Grau de Atendimento 
Satisfatório. 

 
2.2 Detalhamento, objetividade e coerência com 
valores de mercado do Plano de Aplicação de 
Recursos para execução da Atividade – Casa 
de Apoio LGBT (material permanente, material 
de consumo, atividades e ações a serem 
executadas) 

0 – Não atende, Proposta/OSC 
Eliminada; 

 

 
 

10  
5,0 – Grau de atendimento 
parcialmente satisfatório; 

 



 
10 – Grau de Atendimento 
Satisfatório. 

  

TOTAL DE PONTOS DO ITEM 2: 20 PONTOS 

Item 3: Ações envolvendo o público alvo (LGBT) 

 

Elementos para avaliação 

Nota 
Meios de análise 
e comprovação 

 

Nota 
Total 

de 
Pontos 

 

3.1 A OSC já desenvolveu Projeto, Programa, 
Ações ou Serviços envolvendo o público LGBT 
(quantitativo de ações coletivas). 

 
0 – Nunca; 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 
 

 
Ver abaixo critérios 
de avaliação letra “c” 

 
1 ponto para cada ação/atividade 
desenvolvida 

(máximo 10 pontos) 

 

 
3.2 Quantitativo de público presente em cada 
uma das atividades, projetos, programas e ações 
desenvolvidas pela OSC direcionadas ao público 
LGBT 

Pessoas envolvidas em cada 
atividade: 

 

 

 
10 

0,25– até 5 pessoas; 

0,50 - até 10 pessoas; 

0,75 - até 15 pessoas; 

1,00 – acima de 15 pessoas 

(máximo 10 pontos) 

TOTAL DE PONTOS DO ITEM 3: 20 PONTOS 

Item 4: Metodologias para a execução da Atividade 

 

Elementos para avaliação 

Nota 
Meios de análise 
e comprovação 

 

Nota 
Total 

de 
Pontos 

 

 

 
4.1 Potencial para transformação e superação 
das situações de vulnerabilidade e risco social, 
de acordo com a descrição da realidade 
apresentada. 

0 – Não atende;  
 

 
15 

 
 

 

 
Ver abaixo critérios 
de avaliação letra “d” 

5,0 – Grau de atendimento 
insatisfatório 

 
10 – Grau de atendimento 
parcialmente satisfatório; 

4.2 Metodologia para o alcance da autonomia 
do/a usuário/a com vistas ao seu desligamento 
do serviço. 

15 – Grau de Atendimento 
Satisfatório. 

 
15 



TOTAL DE PONTOS DO ITEM 4: 30 PONTOS 

TOTAL DE PONTOS GLOBAL: 100 PONTOS 

 
 
 

 
 
 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. A nota de corte a ser atingida pelas OSCs candidatas será de 

60% do total da pontuação prevista nos critérios de avaliação. 

2. Para fins de avaliação dos critérios, serão utilizados os 

seguintes parâmetros: 

a) Item 1 - Adequação da proposta aos objetivos do projeto: 

apresentar proposta técnica de trabalho de forma objetiva, 

detalhada e coerente, contemplando também o plano de gestão 

de informação com detalhamento e nexo com a descrição da 

realidade. 

b) Item 2 - Plano de aplicação dos recursos financeiros: 

Proposta detalhada, objetiva e coerente com valores praticados 

no mercado demonstrados na tabela – Previsão de Despesas – 

no que se refere às naturezas de despesas necessárias à 

execução do Projeto. Todos os custos e despesas deverão ser 

discriminados na proposta com seus respectivos valores. 

Deverá ser apresentada uma referência de preço para cada item 

especificado. (Despesas com pessoal e encargos, aquisição de 

materiais, mobiliário, serviços de terceiros, etc.) por meio de 

um dos elementos indicativos no art. 26 do Decreto Municipal 

16.746/2017 ou através da apresentação de 1 (um) orçamento 

para cada item. 

c) Item 3 - Experiência da OSC com o público: apresentação de 

documentação que comprove experiência com o público, 

contendo a descrição do objeto, ações ou atividade, número de 

pessoas envolvidas, período de execução, relatórios 

fotográficos e vídeos (quando possível) e demais documentos 

comprobatórios da realização das atividades e participação do 

público, incluindo convênios e parcerias. 

d) Item 4 - Metodologia para a Execução das Atividades: 

apresentar proposta técnica de trabalho de forma objetiva, 

detalhada e coerente, contemplando as metodologias para o 



 
 

 

11.2 Os critérios constantes da tabela no subitem anterior serão 

avaliados e pontuados pela Comissão de Seleção, a fim de se 

estabelecer a classificação das organizações da sociedade civil. 

11.3 Será eliminada a proposta que não contenha as seguintes 

informações: 

I – Não apresentar informações sobre o elemento “Nexo entre a 

descrição da realidade do território e as ações propostas pela O.S.C. 

para a execução da parceria” - Item 1.2; 

II – Não apresentar informações sobre as ações a serem executadas, 

as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas; 

III - Não apresentar informações sobre os prazos para a execução das 

ações e para o cumprimento das metas; 

IV - Não apresentar informações sobre o valor global, quando for o 

caso; 

V - Não apresentar as referências de preço solicitadas para avaliação 

dos elementos no item 2 - Plano de aplicação dos recursos financeiros 

- dos critérios de avaliação; 
 

VI – Receber nota zero no elemento para avaliação “Adequação da 

proposta aos objetivos específicos em que se insere a parceria” 

constante no item 1 dos critérios de avaliação; 

VII - Receber nota zero em qualquer um dos elementos do item 2 - 

Plano de aplicação dos recursos financeiros - dos critérios de avaliação. 

11.4 A Comissão de Seleção, de forma complementar à análise da 

documentação apresentada, poderá promover ou solicitar visita técnica 

à Organização da Sociedade Civil ou em locais indicados na proposta, 

alcance da autonomia do/a usuário/a com vistas ao seu 

desligamento do serviço e para transformação e superação das 

situações de vulnerabilidade e risco social, de acordo com a 

descrição da realidade apresentada. 



com vistas à emissão de parecer técnico que definirá a classificação da 

mesma. 

 
11.5 Havendo empate na classificação das propostas serão adotados 

os seguintes critérios para desempate: 

 
I - Maior pontuação obtida no item 3 do quadro acima; 

II - Maior pontuação obtida no item 4 do quadro acima; 

III – Maior pontuação obtida no item 1 do quadro acima; 

IV – Maior pontuação obtida no item 2 do quadro acima; 

V – Permanecendo o empate, será realizado sorteio público. 

 
11.6 Na hipótese de desempate mediante sorteio, o mesmo será 

realizado em sessão pública em endereço, data e horário a ser definido 

publicado no Diário Oficial do Município e no Portal das Parcerias, com 

antecedência mínima de 2 (dois) úteis. 

11.7 O resultado da etapa de seleção e de análise da habilitação do 

processo de seleção será divulgado no Diário Oficial do Município – DOM 

e no Portal das Parcerias, no prazo estabelecido neste edital. 

11.8 Caberá recurso do resultado da etapa de seleção e de análise da 

habilitação do processo de seleção nos prazos determinados deste 

Edital. 

 
12 DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
12.1. No mesmo envelope lacrado OU No mesmo correio eletrônico, 

protocolado nos termos da cláusula 10.2 deste edital, também deverá 

constar a documentação capaz de comprovar que a organização da 

sociedade civil atende às condições de participação do presente 

chamamento público, a saber: 

 
I - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

- CNPJ, emitido através do sítio eletrônico oficial da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, para comprovar que a organização da 

sociedade civil existe, no mínimo, há 01(um) ano com cadastro ativo; 

 
II - declaração de habilitação firmada pelo representante legal da 

organização da sociedade civil ou por procurador, devidamente 

constituído, de que trata-se de Organização da Sociedade Civil, 

conforme a disposição da Lei Federal nº 13.019/2014 e de que possui 

toda a documentação exigida pela legislação – listada no item 15.1 – 



para a celebração da parceria, se comprometendo a apresentá-la no 

momento da eventual formalização do termo de colaboração conforme 

Anexo IV; 

 
III - cópia simples e legível do estatuto social registrado na forma lei e 

de eventuais alterações; 

 
IV - cópia simples e legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, 

registrada na forma da lei; 

 
V - cópia legível de documento oficial de identidade com fotografia e 

do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do (a) representante legal da 

organização da sociedade civil, bem como do (a) procurador (a), com 

a respectiva procuração, se for o caso; 

 
12.2 A inobservância do disposto na cláusula 12.1 deste edital implica 

no não atendimento das condições de participação deste Edital, 

ensejando na eliminação sumária da proposta do presente 

chamamento público. 

 
13 DO RESULTADO FINAL 

 
13.1 A(s) OSC(s) melhor classificada(s) na etapa competitiva e apta(s) 

com relação à análise dos documentos de comprovação das condições 

de participação, após o julgamento dos recursos porventura 

apresentados, será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo o resultado 

final do chamamento público homologado e publicado no Diário Oficial 

do Município – DOM e no Portal das Parcerias, no prazo estabelecido 

neste edital. 

 
14 DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PARA A CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

 
14.1 Encerrada a etapa competitiva e após ordenadas as propostas 

e homologado o resultado final da seleção, a(s) OSC com proposta(s) 

selecionada(s) e que tenha(m) comprovado o atendimento às 

condições de participação no chamamento público, no momento de 

celebração do Termo de Colaboração, será(ão) convocada(s) por meio 

de publicação no Diário Oficial do Município – DOM e no Portal das 

Parcerias para apresentar a seguinte documentação: 



I - cópia simples e legível do estatuto social registrado na forma lei e 

de eventuais alterações, em conformidade com as exigências previstas 

no art. 33 da Lei Federal nº. 13.019/2014; 

II - cópia simples e legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, 

registrada na forma da lei; 

III - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

- CNPJ, emitido através do sítio eletrônico oficial da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, para comprovar que a organização da 

sociedade civil existe, no mínimo, há 01(um) ano com cadastro ativo; 

IV - cópia legível de documento oficial de identidade com fotografia e 

do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do (a) representante legal da 

organização da sociedade civil, bem como do (a) procurador (a), se for 

o caso; 

V - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da 

sociedade civil, conforme o estatuto social, com endereço, telefone, 

endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor do 

documento oficial de identidade e número de registro no Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF, de cada um deles; 

VI – Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União (emitida no sítio eletrônico oficial da Receita 

Federal); 

VII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (emitida no sítio 

eletrônico oficial da Tribunal Superior do Trabalho); 

VIII – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – CRF/FGTS; 

IX - Certidão de quitação plena dos tributos municipais da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte (emitida no sítio eletrônico oficial da 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte); 

X - 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; 

XI – Comprovante de experiência prévia na realização do objeto da 

parceria ou de objeto de natureza semelhante, podendo ser admitidos, 

sem prejuízo de outros: 

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da 

administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras 

organizações da sociedade civil; 

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de 

conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou a 

respeito dela; 



d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade 

civil, sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, 

empregados, entre outros; 

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no 

desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da 

parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, 

instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, 

movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, 

comissões ou comitês de políticas públicas; ou, 

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela 

organização da sociedade civil; 

XII – Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 / Art. 28 do 

Decreto Municipal nº. 16.746/2017 / Art. 7º, XXXIII, da Constituição 

da República Federativa do Brasil (nos termos do Anexo V); 

XIII - Declaração do representante legal da OSC, sobre a existência de 

instalações e outras condições materiais da proponente ou sobre a 

previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria; 

XIV – Atestado de regularidade de prestação de contas ou declaração 

de inexistência de parceria junto ao Município (nos termos do Anexo 

VI); 

XV – Em caso de atuação em rede, a OSC celebrante deverá apresentar 

a comprovação da capacidade técnica e operacional para supervisionar 

e orientar a rede, sendo admitidos: 

a) Declarações de organizações da sociedade civil que componham a 

rede de que a celebrante participe ou tenha participado; 

b) Cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros 

documentos públicos de redes de que a celebrante participe ou 

tenha participado; ou 

c) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas 

em rede de que a celebrante participe ou tenha participado (citar 

outros específicos da parceria, se houver). 

 
14.2 Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do 

disposto dos incisos VI a IX do subitem 14.1, as certidões positivas 

com efeito de negativas. 

14.3 Os documentos previstos nos incisos III e VI a IX poderão ser 

substituídos pelo cadastro no Sistema Único de Cadastro de 

Fornecedores – SUCAF. 

14.4 A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações 

em seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando 

houver. 



14.5 O prazo para apresentação da documentação elencada na 

cláusula 15.1 deste edital, será de 10 (dez) dias úteis, contado a partir 

do primeiro dia útil após a data de publicação da convocação no Diário 

Oficial do Município – DOM e no Portal das Parcerias. 

14.6 Após a análise dos documentos apresentados pela OSC, quando 

os documentos atenderem a todos os requisitos determinados neste 

edital e na legislação vigente, serão adotadas as medidas necessárias 

à celebração da parceria. 

14.7 Caso seja constatada irregularidade em quaisquer dos 

documentos apresentados e/ou quando as certidões estiverem com 

prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponíveis 

eletronicamente, a Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Cidadania) notificará a organização da 

sociedade civil para regularizar a documentação e/ou as certidões, no 

prazo de 10 (dez) dias úteis. 

14.8 As irregularidades na documentação e/ou nas certidões que não 

forem sanadas dentro do prazo previsto na cláusula 14.7 deste edital, 

ensejarão na decisão pela inabilitação da OSC e na perda do direito à 

celebração da parceria. 

14.9 Da decisão que declarar a OSC inabilitada, caberá recurso no 

prazo de 3 (três) dias úteis a contar da publicação da decisão no Diário 

Oficial do Município e no Portal das Parcerias. 

14.10 Após a etapa recursal e confirmada a inabilitação da OSC 

selecionada, a OSC imediatamente mais bem classificada na seleção 

será convocada para apresentar os documentos de que trata o subitem 

14.1, bem como o Plano de Trabalho, devendo ser realizada nova 

análise e observado o disposto no subitem 14.7 deste edital. 

14.11 Sendo a OSC declarada inabilitada, a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania adotará as 

medidas necessárias à aplicação das sanções cabíveis. 

 
15 DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 
15.1 A(s) OSC(s) declarada(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) 

para, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da sua convocação, 

apresentar, juntamente com os documentos de habilitação, Plano de 

Trabalho consolidado, a ser implementado. 

 
15.1.1. O Plano de Trabalho de que trata o subitem 15.1 deverá conter: 

I – descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser 

demonstrado a relação entre essa realidade e as atividades ou projetos 

e metas a serem atingidas; 



II – descrição das metas a serem atingidas, as atividades ou projetos 

a serem executados; 

III – previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na 

execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria, 

devidamente comprovadas, nos termos do subitem 15.2; 

IV – forma de execução das atividades ou dos projetos e de 

cumprimento das metas a eles atreladas; 

V – definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do 

cumprimento das metas. 

 
15.2 A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso III do 

subitem anterior, deverá vir acompanhada da demonstração da 

compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no 

mercado por meio de um dos elementos indicativos abaixo, sem 

prejuízo de outros: 

I – contratações similares ou parcerias da mesma natureza concluídas 

nos últimos três anos ou em execução; 

II – atas de registro de preços em vigência adotados por órgãos 

públicos vinculados à União, Estados, Distrito Federal ou Municípios da 

região onde será executado o objeto da parceria ou da sede da 

organização; 

III – tabelas de preços de associações profissionais; 

IV – tabelas de preços referenciais da política pública setorial publicada 

pelo órgão ou entidade da administração pública municipal; 

V – pesquisa publicada em mídia especializada; 

VI – sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que 

com data e hora de acesso; 

VII – Portal de Compras Governamentais; 

VIII – cotações com até três fornecedores ou prestadores de serviço, 

que poderão ser realizadas por item ou agrupamento de elementos de 

despesas. 

15.2.1. As informações referentes à demonstração da compatibilidade 

dos custos do Plano de Trabalho, deverão ser apresentadas em planilha 

específica, a ser disponibilizada pela (órgão da Administração Pública) 

para a Organização da Sociedade Civil, no momento da convocação 

para entrega do Plano de Trabalho. 

15.2.2. A planilha de informações de que trata o item 15.2.1 deverá 

ser encaminhada pela Organização da Sociedade Civil, em meio 

eletrônico, no mesmo prazo de apresentação do Plano de Trabalho. 

15.2.3. No momento de apresentação da planilha, não será obrigatória 

a entrega dos documentos de orçamentação de que trata o item 15.2, 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


sendo de responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade Civil 

as informações apresentadas e a respectiva guarda dos documentos. 

15.2.3.1. A Administração Pública poderá solicitar esclarecimento e ou 

apresentação dos documentos de orçamentação de que trata o item 

15.2, a fim de confirmar as informações contidas na planilha ou sanar 

dúvidas sobre as mesmas. 

15.2.3.2. A OSC deverá manter a guarda dos documentos de 

orçamentação de que trata o item 15.2 pelo período de 10 (dez) anos 

a contar da apresentação das informações na planilha consolidada. 

15.3 A elaboração do Plano de Trabalho de que trata o subitem 15.1 

será realizada em diálogo técnico com a administração pública, 

mediante reuniões e comunicações oficiais, nos termos do § 3º do Art. 

26 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017; 

15.4 Havendo necessidade de realização de ajustes no Plano de 

Trabalho, solicitado pela administração pública como condição para sua 

aprovação, será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para sua 

reapresentação pela OSC. 

15.5 A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à 

celebração da parceria. 

 
16 DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA 

 
16.1 Homologado o chamamento e aprovado o Plano de Trabalho, 

a(s) OSC(s) selecionada(s) será(ão) convocada(s) a assinar o (termo 

colaboração ou termo fomento) no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

contados da convocação, sob pena de decair o direito à parceria, sem 

prejuízo das sanções previstas neste edital. 

16.2 Caso a(s) OSC(s) não assine(m) o termo no prazo estabelecido 

no subitem anterior, é prerrogativa do Município convocar a(s) 

próxima(s) classificada(s) ou decidir fazer novo processo de 

chamamento público. 

16.3 O termo de colaboração será firmado pelo prazo de 24 meses, 

podendo ser prorrogado, de acordo com a conveniência e 

disponibilidade orçamentária da Administração Pública e legislação 

vigente. 

16.4 As despesas com a publicação do extrato do termo no Diário 

Oficial do Município “DOM” correrão por conta da Administração 

Municipal. 

 
17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 



17.1 Na hipótese de recusa injustificada de celebração do objeto do 

presente chamamento público por parte da OSC vencedora no prazo 

de 05 dias úteis após a convocação formal feita pela Gerência de 

Gestão de Parcerias da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Cidadania , será aplicada a penalidade de 

suspensão temporária de participação em licitações ou outras seleções 

públicas municipais para celebração de parcerias e/ou contratos, por 

prazo não superior a dois anos. 

17.2 A penalidade prevista no item anterior será aplicada pelo 

Secretário(a) Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Cidadania facultada a defesa da organização da sociedade civil 

vencedora, no processo administrativo regularmente instaurado, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da abertura de vista. 

 
18 DOS ANEXOS 

 
18.1 Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em 

seu corpo, os seguintes anexos: 

 

Anexo I - Modelo de proposta 

Anexo II - Plano de trabalho 

Anexo III – Minuta do Termo de Parceria 

Anexo IV – Declaração de Habilitação 

Anexo V – Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 /Art. 27, 

XIII, e 28 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017 / Art. 7º, XXXIII, da 

Constituição da República 

Anexo VI – Atestado de regularidade da prestação de contas ou 

declaração de inexistência de parceria junto ao Município 

Anexo VII – Informações do Serviço 

 
19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1 A Comissão de Seleção é aquela instituída pela Portaria SMASAC 

nº. 039/2018, publicada no Diário Oficial do Município – DOM em 

27 de março de 2018, atualizada pelas Portarias: Portaria 

SMASAC nº 095/2018, publicada no Diário Oficial do Município – 

DOM em 11 de agosto de 2018, Portaria SMASAC 112/2019 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM em 08 de agosto 



de 2019, Portaria SMASAC 136/2019 publicada no Diário Oficial 

do Município – DOM em 03 de outubro de 2019, Portaria SMASAC 

136/2019 publicada no Diário Oficial do Município – DOM em 03 

de outubro de 2019 e Portaria SMASAC 079/2021 publicada no 

Diário Oficial do Município – DOM em 06 de julho de 2021. 

 
19.2 Será facultado à Comissão de Seleção, promover, em qualquer 

fase, diligências destinadas a esclarecer ou complementar a 

instrução do presente Chamamento Público e a aferição dos 

critérios de habilitação de cada organização da sociedade civil, 

bem como solicitar aos órgãos competentes a elaboração de 

pareceres técnicos destinados a fundamentar suas decisões. 

19.3 Os documentos entregues, a proposta e seus anexos, não serão 

devolvidos qualquer que seja o resultado do chamamento 

público. 

19.4 O Município, por meio da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Segurança Alimentar e Cidadania, poderá revogar o 

presente Edital de Chamamento, no todo ou em parte, por 

conveniência administrativa e interesse público, ou por fato 

superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de 

ilegalidade. 

19.5 A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não 

gera direito à indenização. 

19.6 As Organizações da Sociedade Civil declaradas vencedoras do 

presente Chamamento Público estarão credenciadas para firmar 

parceria com o Município de Belo Horizonte visando à execução 

do serviço descrito neste instrumento. 

19.7 A declaração de vencedora da instituição não implica relação de 

obrigatoriedade para formalização de parceria, contudo, havendo 

a celebração da mesma será obedecida a ordem de classificação. 

19.8 As parcerias que vierem a ser assinadas serão publicadas, por 

extrato, no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte. 

19.9 Na aplicação dos recursos públicos serão sempre observados os 

princípios de moralidade, publicidade, legalidade, 

impessoalidade e eficiência. 

19.10 Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos 

jurídicos a serem firmados, o não cumprimento de qualquer de 

suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na 

Lei Federal 13.019/2014, na forma estabelecida em cláusula 

específica do referido instrumento. 

19.11 As questões não previstas neste Edital serão decididas pela 

Comissão de Seleção e, caso necessário, por autoridade superior. 



Belo Horizonte, de de 20 . 
 

 

(Administrador Público) 

 
Anexo I – Modelo de Proposta 

Chamamento Público Nº 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 
 
 

1. DADOS CADASTRAIS 

Proponente 

Informar a razão social da organização 

CNPJ Data de abertura do CNPJ 

 
Informar o número do CNPJ da 

organização 

Informar a data de abertura do 

CNPJ 

(Formato dd/mm/aaaa) 

Endereço 

Informar o endereço em que a instituição está sediada 

Bairro: Cidade CEP 

Informar o Bairro Informar a cidade Informar o CEP 

Telefone E-mail 

Informar um telefone 

fixo 
Informar o e-mail da instituição 

Nome do representante legal: 

Informar o nome completo do representante legal da instituição 

Endereço Residencial do representante legal 

Informar o endereço residencial do representante legal 



(Rua, nº - bairro – cidade – UF) 

CPF R.G. Telefone(s) 

 
Informar o CPF do 

representante legal 

Informar o nº. do 

RG do 

representante 

legal 

Informar o telefone do 

representante legal, 

com DDD 

Período de Mandato da Diretoria 

 

De / / a / / . 

Município: 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/ Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 

2. NOME DO PROJETO/ATIVIDADE 

Casa de Acolhimento para a população de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais (LGBT) - Casa de 

Acolhimento LGBT. 

3. APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DE ATUAÇÃO 

Descrever o objeto e objetivo da OSC, as principais atividades 

executadas, um breve histórico de ações realizadas 

(preferencialmente aquelas que possuem relação com o objeto da 

proposta apresentada), público atendido, região de atuação, 

dentre outras informações. 

(Limite de 2 laudas). 

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

A violência letal contra lésbicas, gays, bissexuais e, principalmente, 

de travestis, transexuais e intersexuais no Brasil alcança números 

expressivos e preocupantes. No entanto, essa violência letal é 

apenas a ponta do iceberg de um sistema de hierarquização social 

complexo e produtor de desigualdades sociais de diversas ordens 



que atingem pessoas por conta de sua orientação sexual e 

identidade de gênero. 

O Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e 

transexuais brasileiras em 2019 (Benevides & Nogueira, 2020) 

informa que: 

As mortes de travestis e transexuais continuam subnotificadas. No 

Brasil, 90% das travestis e mulheres transexuais ainda vivem da 

prostituição que, em maioria, acontece nas ruas, exposição que 

aumenta ainda mais a vulnerabilidade diante das inúmeras 

violências físicas e psicológicas a que são submetidas, e que 

resultam em mortes, muitas vezes. (Benevides & Nogueira, 2020). 

A violação de direitos de pessoas LGBT no Brasil possui vários 

matizes. Pode ser representada, no âmbito dos serviços públicos, 

pelo não acesso ou acesso precário à escolarização, à saúde, à 

assistência social, cultura, lazer, etc. Nas relações familiares e 

comunitárias, é representada pela expulsão de casa, pela 

hostilidade e ameaças sofridas pela comunidade onde vive. Nos 

âmbitos laborais, pelo assédio moral, demissões ou não acesso ao 

mercado de trabalho. E também pela opressão e violência letal que 

incidem sobre os corpos não heterossexuais e não cisgêneros. 

O que há de comum em todas essas experiências é a produção de 

hierarquias de inferioridade – por isso forjadoras de desigualdades 

sociais – a partir da diferença. As hierarquias que se relacionam às 

experiências de opressão de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais e intersexuais são produzidas a partir das categorias de 

gênero, identidade de gênero e orientação sexual. 

Prado e Machado (2008) afirmam que “a lógica de superiorização e 

da inferiorização dos grupos sociais se traduz em um conjunto de 

práticas sociais capaz de inserir pública e socialmente determinadas 

categorias sociais de formas subalternas em nossas sociedades” (p. 

11). Os dados assustadores sobre os crimes de ódio cometidos 

contra LGBTI no Brasil e a negligência do poder público podem 

exemplificar o limite letal dessa subalternização. 

No entanto, por se tratar de processos complexos, a hierarquização 

e opressão social não se dá apenas pelas categorias sociais de 

identidade de gênero e orientação sexual. É importante salientar 

que outros marcadores sociais da diferença são importantes para a 

fabricação da desigualdade. Classe econômica e classe social, raça 



e etnia, geração, pertencimento religioso, nível de escolaridade, 

nacionalidade devem ser igualmente considerados para analisar as 

relações de poder. Não se trata de sobreposição de experiências de 

opressão, mas de intersecções de categorias sociais. 

Assim, podemos dizer que os sujeitos e, consequentemente, as 

relações sociais, são constituídos nas intersecções, nos pontos de 

contato entre essas categorias. Seffner (2011) afirma que 

“identidade é uma ‘posição de sujeito’, fruto de inúmeras 

interpelações” (p. 41). Somos todas/os engendradas/os nessa 

trama que envolve os modos como somos posicionados e nos 

posicionamos quanto à raça/etnia, gênero, orientação sexual, 

capacitismo etc. É nesse processo que nos permite ou impede 

acessos. É nessa tecitura que nossas vidas podem ser consideradas 

habitáveis ou abjetas. 

Se é nesse esquema provisório que os sujeitos se constituem, é 

também assim que as violências se produzem. 

 

 
Assim como o capitalismo, o racismo e o machismo, essa violência 

tem dinamizado suas formas de perpetuar o poder que autoriza 

quem manuseia essas ferramentas de opressão e de violência sobre 

os corpos que são matáveis. Acreditamos que a LGBTIfobia, 

especialmente a Transfobia, também tem migrado do epicentro do 

ódio para assumir outras formas, em que matar seria o ponto mais 

extremo e a violência passa a se intensificar sob outros aspectos, 

simbólicos, psicológicos, estruturais e institucionais. (Benevides & 

Nogueira, 2020, pp. 7-8). 

O enfrentamento às violações dos direitos das pessoas LGBTs 

justificam a existência de um equipamento público como a Casa de 

Acolhimento LGBT(abrigo institucional). Oferecer um espaço de 

referência para atendimento às pessoas que vivenciaram situações 

de preconceitos e discriminação por conta de orientação sexual não 

heterossexual e de identidade de gênero não-cisgênera, para 

promoção e garantia de direitos, para fortalecimento e 

empoderamento pode ser fundamental para a existência de pessoas 

LGBT. 

É importante frisar que atualmente a população LGBT que demanda 

o serviço de acolhimento institucional do município é atendida pela 

política de Assistência Social. No entanto, alguns limites de atuação 



desta política são relevantes de serem destacados, dentre eles o 

recorte geracional e por gênero dos serviços de acolhimento 

institucional. Tal recorte impõe limites aos acolhimentos de parcelas 

específicas da população como os transmasculinos. Nesse contexto 

de segregação por gênero, o acolhimento de transmasculinos em 

unidades masculinas pode representar vários riscos à integridade e 

segurança dessas pessoas. 

Ao mesmo tempo que um serviço público com a proposta de 

acolhimento exclusivo para a população LGBT marca uma 

importante posição política de defesa e afirmação dos direitos da 

população de de travestis, mulheres transexuais, homens 

transexuais, lésbicas, pessoas intersexuais, pessoas não-binárias, 

gays e bissexuais. 

5. DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

Descrever a realidade na qual o objeto da proposta se insere 

(local, regional ou municipal), principais desafios encontrados, a 

relação desta realidade com o objeto da proposta e como a 

execução da proposta apresentada irá impactar nesta realidade. 

6. OBJETO DA PROPOSTA 

Selecionar propostas de Organização da Sociedade Civil – OSC, 

regularmente constituída, com sede ou instalações no Município de 

Belo Horizonte, que tenha interesse em executar o Serviço de 

Acolhimento Institucional na modalidade abrigo institucional 

destinada à população LGBT em situação de risco pessoal e social 

com ausência de moradia regular. 

7. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Descrever a proposta demonstrando as ações previstas, o público 

estimado, a área de abrangência, os resultados esperados, a 

metodologia a ser aplicada e a forma como se pretende alcançar os 

objetivos. 



 



 
 
 

 
8. FORMA DE EXECUÇÃO 

 
FORMA DE EXECUÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO 

 
Metas 

 
Macro ações (resultados 

parciais) a serem 

realizadas. Devem ser 

quantificáveis, verificáveis 

e com prazo definido. 

 
Ações 

 
Operações concretas a serem 

realizadas para o atingimento 

da meta. Uma mesma meta 

pode exigir a realização de 

mais de uma ação. 

 
Indicadores 

 
Unidade de medida do 

alcance de uma meta. É a 

forma de aferição do 

cumprimento ou não da 

meta. Deve ser passível de 

verificação. 

 
Documentos para 

verificação 

Documentos que contém 

os elementos para 

verificação dos 

indicadores. Ex. 

fotografias, Lista de 

presença, planilha, banco 

de dados, certificados etc 

 
Prazo de execução 

 
Prazo em que a meta 

deverá ser atingida. 

 
1 - Garantia de capacidade física 

 
1 A - Oferecer e manter o espaço 

 
Oferta de 20 vagas de 

 
Relatório da visita à Unidade de 

 
Na abertura da UAI e a 

e operacional do equipamento físico compatível com a capacidade acolhimento, em espaço físico Acolhimento para verificação cada trimestre. 

para o acolhimento de 20 técnico operacional do serviço. adequado. da capacidade física e  

   operacional instalada,  

   elaborado pela contratante;  



 

usuárias/os concomitantemente, 

em período integral. 

  
Prestação de contas dos itens 

de estrutura do serviço 

(mobiliários e utensílios); 

 

 
Relatório fotográfico 

  
1 B - Apresentar licenças de 

funcionamento (Alvará de 

localização e funcionamento; plano 

de prevenção e proteção de 

combate a incêndio) 

 
Licenças e autorizações válidas. 

 
Licenças apresentadas (cópia). 

 
Na abertura da UAI e 

periodicamente, 

considerando-se a 

validade de cada licença. 

 
2 - Composição de quadro de 

funcionários e formação inicial 

para implementação do serviço. 

 
2 A - Compor e manter equipe 

técnica completa e adequada para 

execução do serviço. 

 
Número trabalhadores lotados 

no serviço / nº trabalhadores 

previstos no plano de trabalho x 

100% 

 
Lista mensal de trabalhadores 

lotados no serviço, com registro 

inclusive de eventuais 

mudanças na composição. 

 

 
 

Mensal 

  
2 B - Promover, em articulação com 

a Subsecretaria de Direitos de 

Cidadania, formação inicial nas 

temáticas de direitos humanos e 

cidadania LGBT; realidades e 

 
Número de trabalhadores 

capacitados / nº de trabalhadores 

previstos x 100% 

Resultado esperado: 100% 

 
Relação de ações de formação 

realizadas com lista de 

presença de cada uma delas. 

 
Na abertura da UAI 



 
 vivências de pessoas LGBTs; 

Sistema de Garantia de Direitos e 

Enfrentamento às diversas formas 

de violência LGBTfóbica e outros 

públicos vulneráveis. 

   

 
2 C - Promover alinhamento interno 

com os profissionais da unidade, o 

estabelecimento de procedimentos 

e orientações gerais ao 

funcionamento da unidade. 

 
Número de trabalhadores 

envolvidos nos processos de 

alinhamento e construções de 

procedimentos / nº de 

trabalhadores previstos x 100 

Resultado esperado: 100% 

 
Relatório de procedimentos e 

orientações gerais para o 

funcionamento da casa, 

contendo lista de presença dos 

trabalhadores envolvidos no 

processo. 

 
Na abertura da UAI 



 

 
FORMA DE EXECUÇÃO: FUNCIONAMENTO 

 
Estrutura Física 

 
Metas 

 
Macro ações (resultados 

parciais) a serem 

realizadas. Devem ser 

quantificáveis, 

verificáveis e com prazo 

definido. 

 
Ações 

 
Operações concretas a serem 

realizadas para o atingimento 

da meta. Uma mesma meta 

pode exigir a realização de 

mais de uma ação. 

 
Indicadores 

 
Unidade de medida do 

alcance de uma meta. É a 

forma de aferição do 

cumprimento ou não da 

meta. Deve ser passível de 

verificação. 

 
Documentos para 

verificação 

Documentos que contém 

os elementos para 

verificação dos 

indicadores. Ex. 

fotografias, Lista de 

presença, planilha, banco 

de dados, certificados etc 

 
Prazo de execução 

 
Prazo em que a meta 

deverá ser atingida 



 
 

3 - Manutenção da capacidade 

física e operacional do 

equipamento para o 

acolhimento de 20 usuárias/os 

concomitantemente, em 

período integral. 

 
3 A - Realizar adequações, 

conservação e reparos na estrutura 

física, móveis e utensílios do 

equipamento sempre que 

necessário. 

 
Nº de serviços de conservação, 

adequações e reparos realizados 

sob demanda 

 
Relatório síntese de reparos, 

adequações e serviços de 

conservação realizados; 

Prestação de contas dos itens 

de estrutura do serviço 

(mobiliários e utensílios); 

 
Mensal 

 
Gestão Administrativo Financeira 

 
Metas 

 
Macro ações (resultados 

parciais) a serem 

realizadas. Devem ser 

quantificáveis, 

verificáveis e com prazo 

definido. 

 
Ações 

 
Operações concretas a serem 

realizadas para o atingimento 

da meta. Uma mesma meta 

pode exigir a realização de 

mais de uma ação. 

 
Indicadores 

 
Unidade de medida do 

alcance de uma meta. É a 

forma de aferição do 

cumprimento ou não da 

meta. Deve ser passível de 

verificação. 

 
Documentos para 

verificação 

 
Documentos que contém 

os elementos para 

verificação dos 

indicadores. Ex. 

fotografias, Lista de 

presença, planilha, banco 

de dados, certificados etc 

 
Prazo de execução 

 
Prazo em que a meta 

deverá ser atingida. 



 

 
4 - Desenvolvimento e gestão 

de recursos humanos. 

 
4 A - Realizar capacitação trimestral 

para 100% da equipe nas temáticas 

de direitos humanos e cidadania; 

realidades e vivências de pessoas 

LGBTs; Sistema de Garantia de 

Direitos e Enfrentamento às 

diversas formas de violência 

LGBTfóbica. 

 
Número de trabalhadores 

capacitados ao menos uma vez 

no último trimestre/ nº de 

trabalhadores previstos x 100 

Resultado esperado: 100% 

 
Lista de presença das 

capacitações; 

 
Trimestral 

  
4 B - Incentivar outras estratégias de 

formação e capacitação para a 

equipe, em consonância com as 

atribuições do trabalho realizado e 

mediante avaliação da gestão do 

equipamento. 

 
Nº de formações e capacitações 

incentivadas. 

 
Relatório síntese das 

formações e capacitações 

incentivadas, incluindo o 

número de trabalhadores 

envolvidos. 

 
Semestral 



 

 
5 - Operacionalização e gestão 

administrativa 

 
5 A - Realizar a gestão de custos 

operacionais do serviço como 

aluguel, energia elétrica, água, 

telefone, internet, material de 

escritório, material pedagógico, 

material de higiene e limpeza, 

material de consumo, materiais de 

informática e medicamentos de 

primeiros socorros. 

 
Custeio de itens operacionais 

realizados mensalmente 

 
Consolidado e cópia de 

pagamento de itens 

operacionais 

 
Mensal 

  
5 B - Realizar a contratação de 

serviços operacionais de terceiros 

(Pessoa Física e Pessoa Jurídica), 

sempre que necessário, para 

garantia do funcionamento pleno do 

serviço 

 
Nº de serviços operacionais de 

terceiros realizados sob 

demanda 

 
Cópia de pagamento de 

serviços operacionais 

terceirizados 

 
Mensal 



 
  

5 C - Fornecer alimentação 

complementar às/aos usuárias/os 

do serviço (Itens não fornecidos pela 

SUSAN) 

 
Custeio de itens de alimentação 

complementar realizados 

mensalmente 

 
Consolidado e cópia de 

pagamento de itens de 

alimentação complementar 

 
Mensal 



 
 

Gestão do Trabalho Técnico Coletivo 

 
Metas 

 
Macro ações (resultados 

parciais) a serem 

realizadas. Devem ser 

quantificáveis, verificáveis 

e com prazo definido. 

 
Ações 

 
Operações concretas a serem 

realizadas para o atingimento 

da meta. Uma mesma meta 

pode exigir a realização de 

mais de uma ação. 

 
Indicadores 

 
Unidade de medida do 

alcance de uma meta. É a 

forma de aferição do 

cumprimento ou não da 

meta. Deve ser passível de 

verificação. 

 
Documentos para 

verificação 

Documentos que contém 

os elementos para 

verificação dos 

indicadores. Ex. 

fotografias, Lista de 

presença, planilha, banco 

de dados, certificados etc 

 
Prazo de execução 

 
Prazo em que a meta 

deverá ser atingida. 

 
6 - Estabelecimento e 

 
6 A - Elaborar regimento interno da 

 
Regimento Interno elaborado 

 
Cópia do regimento interno 

 
Até 3 meses após início do 

atualização das regras de Unidade de Acolhimento com  apresentado, incluindo a lista funcionamento da UAI 

convivência e regimento interno participação das/os usuárias/os, até  de presença dos participantes  

da Unidade de Acolhimento. 3 meses após início do  das reuniões de elaboração.  

 funcionamento.    



 
  

6 B - Realizar revisões das Normas 

de Convivência/Regimento Interno 

por meio de assembleias internas, 

com a participação de profissionais 

da casa e das/dos moradoras/es. 

 
Regimento Interno atualizado 

anualmente 

 
Cópia do Regimento Interno 

Atualizado apresentado, 

incluindo a lista de presença 

dos participantes das reuniões 

de revisão. 

 
Anual 

 
6 C - Realizar bimestralmente 1 

(uma) assembleia interna, com a 

participação de profissionais da 

casa e das/dos moradores para dar 

tratativas às questões coletivas da 

casa. 

 
Assembleia realizada 

 
/ Assembleias previstas x 100% 

 
Cópia de ata da Reunião da 

Assembleia, incluindo a lista de 

presença dos participantes. 

 
Bimestral 

 
6 D - Promover ao menos 01 (um) 

espaço de escuta e diálogo por mês 

para a construção de soluções 

pelas/os próprias/os usuárias/os, 

contribuindo para a gestão coletiva 

da moradia 

 
Atividades realizadas / Nº 

atividades previstas x 100% 

 
Registro dos 

encaminhamentos coletivos 

das atividades 

 
Mensal 



 

 
7 - Garantia de acesso às 

políticas públicas 

 
7 A - Promover o acesso a 

programas culturais e de lazer por 

meio do fomento de demandas, 

mapeamento de atividades culturais 

gratuitas e atividades possíveis de 

serem custeadas pela casa, de 

acordo com demandas das/os 

usuárias/os. 

 
Nº de usuárias/os que 

acessaram programas culturais / 

Nº usuárias/os em acolhimento 

no mês X 100(%) 

 

 

Resultado mínimo: 25% 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos ou 

atividades realizadas, incluindo 

lista de participantes. 

 
Mensal 

 
7 B - Realizar encaminhamento 

das/os usuárias/os aos serviços de 

Saúde Básica, de acordo com suas 

necessidades. 

 
Nº de encaminhamentos 

realizados/Nº de usuárias/os 

com demandas de acesso aos 

serviços de saúde básica X 100 

Resultado mínimo: 100% 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados 

 
Mensal 



 
  

7 C - Encaminhar usuárias/os para 

participação em ações relativas a 

risco e uso abusivo de álcool, drogas 

e ISTs, conforme demanda e/ou 

avaliação técnica. 

 
100% de usuárias/os 

encaminhadas/os, de acordo 

com demandas e/ou avaliação 

técnica. 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados e 

efetivados. 

 
Mensal 

 
7 D - Prover alternativas de 

encaminhamentos de usuárias/os 

para atendimentos especializados 

de saúde, quando necessário, 

incluindo atendimento específico 

para usuárias/os com deficiência. 

 
100% de usuários/as com 

demandas de atendimento 

especializado encaminhadas. 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados. 

 
Mensal 

 
7 E – Encaminhar usuárias/os de 

acordo com suas necessidades 

escolares. 

 
100% de usuárias/os com 

demandas escolares 

encaminhadas/os. 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados. 

 
Mensal 



 
  

7 F - Encaminhar as/os usuárias/os, 

mediante demanda, para inclusão 

em programas de habitação 

disponíveis na cidade. 

 
Número de usuárias/os 

encaminhadas/os /Número de 

usuárias/os demandantes x 100. 

Resultado mínimo de 30%. 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados. 

 
Mensal 

 
7 G - Realizar encaminhamento 

das/os usuárias/os aos serviços e 

programas da Política de 

Assistência Social, enquanto ofertas 

complementares ao serviço da casa, 

de acordo com suas necessidades. 

 
Nº de encaminhamentos 

realizados/Nº usuárias/os em 

acolhimento no mês X 100(%). 

Resultado mínimo: 70%. 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados. 

 
Mensal 



 

 
8 - Articulação e acesso ao 

Sistema de Garantia de Direitos 

 
8 A – Estabelecer articulações da 

Unidade de Acolhimento com 

instituições e atores do Sistema de 

Garantia de Direitos para o 

encaminhamento de demandas 

das/os usuárias/os da UAI, inclusive 

por intermédio do CRLGBT. 

 
Nº de articulações realizadas 

 

 

 
Mínimo: 2 por trimestre, no 

primeiro ano e 1 por trimestre a 

partir do segundo ano de 

execução 

 
Relatório síntese das 

articulações realizados 

 
Trimestral 

 
8 B – Realizar o encaminhamento de 

usuárias/os, de acordo com suas 

demandas e avaliação técnica, para 

o Sistema de Garantia de Direitos 

 
Número de usuárias/os 

encaminhadas/os /Número de 

usuárias/os demandantes x 100 

Resultado mínimo de 100% 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados 

 
Mensal 



 
  

8 C - Registrar e consolidar dados 

sobre situações de violência e 

violações de direitos dos/as 

usuários/as para o sistema de 

vigilância da política de Cidadania 

(Observatório de Direitos Humanos) 

 
100% de situações de violência e 

violações de direitos dos/as 

usuários/as registradas 

 
Relatório   síntese   de 

encaminhamentos ao 

Observatório de Direitos 

Humanos 

 
Mensal 

 
9 - Articulação para inclusão 

produtiva 

 
9 A - Articular parcerias com atores 

diversos para a disponibilização de 

serviços complementares às/aos 

usuárias/os, visando 

disponibilização de vagas em 

programas de profissionalização, 

inserção no mercado de trabalho e 

inclusão produtiva 

 
Cálculo: Nº de articulações 

realizadas/ nº ações previstas 

x100 

 

 

Mínimo: 1 por trimestre 

 
Relatório síntese das 

articulações realizadas, 

incluindo lista das pessoas 

encaminhadas por articulação 

 
Trimestral 

 
10 - Desenvolvimento e 

fortalecimento de aptidões, 

capacidades e competências 

 
10 A - Implementar 4 ações coletivas 

como oficinas, cursos, treinamentos, 

rodas de conversa, voltadas ao 

 
Cálculo: Nº de ações e atividades 

realizadas/ Nº ações previstas 

x100 

 
Relatório síntese das ações e 

atividades realizadas, incluindo 

lista de presença por atividade 

 
Mensal 



 
 desenvolvimento das/os 

usuárias/os, por mês 

Resultado esperado: 100%   

 
11 - Restabelecimento de 

vínculos comunitários, familiares 

e/ou sociais 

 
11 A - Realizar contato técnico com 

familiares e pessoas com vínculo 

afetivo, a partir de 

demanda/autorização da/o 

usuária/o e avaliação técnica. 

 
% de acolhidos com demanda 

por contato telefônico cuja família 

foi acionada (para fins 

estatísticos) 

 
Registro de contatos efetivados 

 
Mensal 

 
11 B - Oportunizar visitas 

agendadas de familiares e pessoas 

com vínculo afetivo com as/os 

usuárias/os. 

 
% de acolhidos com demandas 

que receberam visita (para fins 

estatísticos) 

 
Registro de visitas realizadas 

 
Mensal 



 
  

11 C - Promover ações coletivas 

com vistas ao fortalecimento de 

vínculos comunitários, familiares 

e/ou sociais, de acordo com as 

especificidades de cada usuária/o. 

 
Nº de ações promovidas por 

Trimestre 

 
Relatório síntese das ações 

realizadas, incluindo número 

de participantes por ação 

 
Trimestral 

 
Gestão do Trabalho Técnico Individual 

 
Metas 

 
Macro ações (resultados 

parciais) a serem 

realizadas. Devem ser 

quantificáveis, verificáveis 

e com prazo definido. 

 
Ações 

 
Operações concretas a serem 

realizadas para o atingimento 

da meta. Uma mesma meta 

pode exigir a realização de 

mais de uma ação. 

 
Indicadores 

 
Unidade de medida do 

alcance de uma meta. É a 

forma de aferição do 

cumprimento ou não da 

meta. Deve ser passível de 

verificação. 

 
Documentos para 

verificação 

Documentos que contém 

os elementos para 

verificação dos 

indicadores. Ex. 

fotografias, Lista de 

presença, planilha, banco 

de dados, certificados etc 

 
Prazo de execução 

 
Prazo em que a meta 

deverá ser atingida. 



 

 
12 - Acolhimento e inserção 

das/dos novas/os usuárias/os. 

 
12 A - Realizar a acolhida, o 

atendimento e a inserção das/dos 

potenciais novas/os usuárias/os 

 
Nº de pessoas atendidas/ Nº de 

demandas por acolhimento X 

100(%) 

Resultado mínimo: 100% 

 
Relatório síntese dos 

atendimentos, inserções e 

negativas de inserções 

realizadas 

 
Mensal 

 
13 - Construção de estratégias 

de autonomia individual 

 
13 A - Elaborar Plano Individual de 

Atendimento (PIA) para cada nova 

inserção, no prazo de até um mês, 

por meio de atendimentos 

individuais e demais estratégias de 

escuta 

 
Nº de “PIAs” elaborados 

 
/Nº de novas usuárias/os X 100 

Resultado mínimo: 80% 

 
Relatório síntese de Planos 

elaborados 

 
Mensal 

 
13 B - Atualizar bimestralmente as 

proposições do Plano Individual de 

Atendimento (PIA) com a 

participação da/do usuária/o. 

 
Nº de PIAs atualizados/ 

 
Nº de PIAs elaborados há 2 

meses X 100(%) 

Resultado mínimo: 70% 

 
Relatório síntese de PIAs 

atualizados. 

 
Bimestral 



 
  

13 C - Registrar semanalmente as 

ações realizadas durante o 

acompanhamento social das 

usuárias/os no Protocolo de 

Atendimento do SIGPS, sistema 

similar e/ou prontuários. 

 
Nº de registros / Nº mensal de 

atendimentos de usuárias/os x 

100% 

 

 
Resultado mínimo: 70% 

 
Relatório síntese com as 

atualizações realizadas no 

prontuário individual e 

alimentação do SIGPS, 

sistema similar e/ou 

prontuários. 

 
Mensal 

 
13 D - Realizar atendimento 

individual mensal agendado para 

orientação e/ou encaminhamentos 

auxiliando as pessoas acolhidas 

frente à possibilidade de construção 

de projetos singulares de vida. 

 
Nº de atendimentos no mês/ Nº 

de usuárias/os em acolhimento 

no último mês X 100(%) 

Resultado mínimo: 70% 

 
Relatório síntese das ações de 

construção de projeto 

singulares de vida realizados 

com cada usuária/o. 

 
Mensal 



 
  

13 E - Encaminhar as/os usuárias/os 

para emissão e acesso à 

documentação pessoal (carteira de 

identidade, carteira de trabalho), na 

falta deles e como estratégia de 

acompanhamento prevista no PIA. 

 
Nº de encaminhamentos para 

emissão de documentos / Nº de 

usuárias/os sem documentos X 

100(%) 

Mínimo de 80% 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados. 

 
Mensal 

 
14 - Planejamento de 

intervenções e articulações com 

outros atores da rede de serviço. 

 
14 A - Realizar estudo de caso de 

todas/os as/os usuárias/os, 

internamente à equipe da casa, 

planejando as intervenções e 

encaminhamentos necessários ao 

acompanhamento. 

 
Nº de estudos de casos 

realizados/Nº usuárias/os em 

acolhimento no último mês X 

100(%) 

 
 

Resultado mínimo: 30% 

 
Relatório síntese dos estudos 

de caso realizados. 

 
Mensal 



 
  

14 B - Realizar estudo de caso de 

cada usuária/o, mediante 

necessidades apontadas ao longo 

do acompanhamento com outros 

atores da rede de serviços 

 
Nº de “estudos de casos” 

realizados/Nº de usuárias/os em 

acolhimento no último mês X 

100(%) 

 

 

Resultado mínimo: 20% 

 
Relatório síntese dos estudos 

de caso realizados. 

 
Mensal 

 
15 - Preparação e desligamento 

do serviço 

 
15 A - Realizar reuniões de 

preparação com as/os atendidas/os 

que tiverem previsão de 

desligamento, almejando, para 

tanto, a construção de estratégias 

individuais e coletivas. 

 
2 reuniões preparatórias para 

desligamento de cada usuário/ 

Nº usuárias/os desligada/os por 

avaliação técnica X 100 (%) 

Resultado mínimo: 70% 

 
Relatório síntese das reuniões 

realizadas. 

 
Mensal 

 
15 B – Realizar articulações 

necessárias para o desligamento de 

cada usuária/o 

 
Nº de articulações realizadas a 

partir de demandas e avaliação 

técnica 

 
Relatório qualitativo das 

articulações realizadas. 

 
Mensal 



 
  

15 C - Realizar encaminhamento 

das/os usuárias/os a serem 

desligadas, de acordo com suas 

demandas e estratégias de 

autonomia construídas 

 
Nº de encaminhamentos 

realizados a partir de demandas e 

avaliação técnica 

 
Relatório qualitativo dos 

encaminhamentos realizados. 

 
Mensal 

 
15 D – Elaborar relatório final de 

acompanhamento de cada 

usuária/o, contendo o histórico do 

acompanhamento e 

encaminhamentos de desligamento 

 
Nº de relatórios produzidos/ Nº 

de desligamentos por avaliação 

técnica X 100 

Resultado mínimo: 100% 

 
Relatório síntese dos 

desligamentos realizados. 

 
Mensal 



9. PRAZO DE EXECUÇÃO 

24 meses 

10. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

10.1 Previsão de Receitas 

 

 Origem Valor  

Repasse R$1.441.071,50 

 

Contrapartida (se houver) 

Valor da mensuração dos 

bens e serviços postos à 

disposição pela OSC. Apenas 

se houver. 

 

Valor Total da Proposta3
 

 
Valor somatório do repasse 

e contrapartida 

10.2 Previsão de Despesas 

 

  

 
Natureza da 

Despesa 

 

Origem do 

Recurso4
 

Repasse ou 

Contrapartida 

 

 

Valor Estimado 

 

   

 
 

3 O valor total da parceria deve observar os valores máximos estipulados no edital, se houver. 

 
4 Em caso de contrapartida, o recurso não será financeiro, auferido através de bens, serviços e despesas 

complementares, mensuráveis e deverão ser comprovados na prestação de contas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coluna 1 – Natureza da Despesa 

Informar as naturezas de despesas previstas para a execução da 

proposta (despesas com pessoal e encargos, aquisição de 

materiais, transporte, mobiliário, serviços de terceiros, 

contratações, transporte, etc.); 

 

 
Coluna 2 – Origem do Recurso 

Informar se o recurso referente àquela natureza de despesa terá 

origem no repasse de recursos do Município ou em contrapartida da 

organização; 

 

 
Coluna 3 – Valor estimado 

Informar o valor estimado da despesa, bem ou serviço necessário à 

execução do objeto. A organização deve apresentar valores de 

acordo com aqueles praticados no mercado, sugere-se, se possível, 

a apresentação de uma referência de preço. Esta referência 

possibilita à comissão de seleção maior facilidade para analisar a 

exequibilidade financeira da proposta. 



11. CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL (SE HOUVER): 

Descrever os bens, serviços e despesas complementares a serem 

aportados na execução da parceria, com a respectiva forma de 

mensuração. 

12. ASSINATURA DA OSC 

Belo Horizonte, de de 

20   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nome/Assinatura da Organização da Sociedade Civil 



 

 

Anexo II 

MINUTA DO PLANO DE TRABALHO 
 

 

PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS DA ATIVIDADE: 

Nome da Atividade: 

Prazo de execução: 24 meses Valor total de execução: R$1.441.071,50 

Objeto da Parceria: Selecionar propostas de Organização da Sociedade Civil – OSC, regularmente constituída, 

com sede ou instalações no Município de Belo Horizonte, que tenha interesse em executar o Serviço de 

Acolhimento Institucional na modalidade abrigo institucional destinada à população LGBT em situação de 

risco pessoal e social com ausência de moradia regular. 

 
 
 

2. DADOS CADASTRAIS 

Organização da Sociedade Civil: 

CNPJ: Data de Abertura do CNPJ: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: CEP: 

Telefone: E-mail: 

Nome do representante legal: 

Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho: 

Contato corporativo do responsável (e-mail e telefone): 

Período de Mandato da Diretoria: 

De  /    / a     /    /   



 

 
 
 

 
A violência letal contra lésbicas, gays, bissexuais e, principalmente, de travestis, transexuais e intersexuais 

no Brasil alcança números expressivos e preocupantes. No entanto, essa violência letal é apenas a ponta do 

iceberg de um sistema de hierarquização social complexo e produtor de desigualdades sociais de diversas 

ordens que atingem pessoas por conta de sua orientação sexual e identidade de gênero. 

 

O Dossiê dos assassinatos e da violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019 (Benevides & 

Nogueira, 2020) informa que: 

As mortes de travestis e transexuais continuam subnotificadas. No Brasil, 90% das travestis e mulheres 

transexuais ainda vivem da prostituição que, em maioria, acontece nas ruas, exposição que aumenta ainda 

mais a vulnerabilidade diante das inúmeras violências físicas e psicológicas a que são submetidas, e que 

resultam em mortes, muitas vezes. (Benevides & Nogueira, 2020). 

 

A violação de direitos de pessoas LGBT no Brasil possui vários matizes. Pode ser representada, no âmbito 

dos serviços públicos, pelo não acesso ou acesso precário à escolarização, à saúde, à assistência social, 

cultura, lazer, etc. Nas relações familiares e comunitárias, é representada pela expulsão de casa, pela 

hostilidade e ameaças sofridas pela comunidade onde vive. Nos âmbitos laborais, pelo assédio moral, 

demissões ou não acesso ao mercado de trabalho. E também pela opressão e violência letal que incidem 

sobre os corpos não heterossexuais e não cisgêneros. 

 

O que há de comum em todas essas experiências é a produção de hierarquias de inferioridade – por isso 

forjadoras de desigualdades sociais – a partir da diferença. As hierarquias que se relacionam às experiências 

de opressão de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais são produzidas a partir das 

categorias de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. 

 

Prado e Machado (2008) afirmam que “a lógica de superiorização e da inferiorização dos grupos sociais se 

traduz em um conjunto de práticas sociais capaz de inserir pública e socialmente determinadas categorias 

sociais de formas subalternas em nossas sociedades” (p. 11). Os dados assustadores sobre os crimes de ódio 

cometidos contra LGBTI no Brasil e a negligência do poder público podem exemplificar o limite letal dessa 

subalternização. 

 

No entanto, por se tratar de processos complexos, a hierarquização e opressão social não se dá apenas pelas 

categorias sociais de identidade de gênero e orientação sexual. É importante salientar que outros 

marcadores sociais da diferença são importantes para a fabricação da desigualdade. Classe econômica e 

3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE E JUSTIFICATIVA DA PARCERIA 



 

 

classe social, raça e etnia, geração, pertencimento religioso, nível de escolaridade, nacionalidade devem ser 

igualmente considerados para analisar as relações de poder. Não se trata de sobreposição de experiências 

de opressão, mas de intersecções de categorias sociais. 

 

Assim, podemos dizer que os sujeitos e, consequentemente, as relações sociais, são constituídos nas 

intersecções, nos pontos de contato entre essas categorias. Seffner (2011) afirma que “identidade é uma 

‘posição de sujeito’, fruto de inúmeras interpelações” (p. 41). Somos todas/os engendradas/os nessa trama 

que envolve os modos como somos posicionados e nos posicionamos quanto à raça/etnia, gênero, 

orientação sexual, capacitismo etc. É nesse processo que nos permite ou impede acessos. É nessa tecitura 

que nossas vidas podem ser consideradas habitáveis ou abjetas. 

 

Se é nesse esquema provisório que os sujeitos se constituem, é também assim que as violências se produzem. 

 
Assim como o capitalismo, o racismo e o machismo, essa violência tem dinamizado suas formas de 

perpetuar o poder que autoriza quem manuseia essas ferramentas de opressão e de violência sobre os 

corpos que são matáveis. Acreditamos que a LGBTIfobia, especialmente a Transfobia, também tem migrado 

do epicentro do ódio para assumir outras formas, em que matar seria o ponto mais extremo e a violência 

passa a se intensificar sob outros aspectos, simbólicos, psicológicos, estruturais e institucionais. (Benevides 

& Nogueira, 2020, pp. 7-8). 

 

O enfrentamento às violações dos direitos das pessoas LGBTs justificam a existência de um equipamento 

público como a Casa de Acolhimento LGBT(abrigo institucional). Oferecer um espaço de referência para 

atendimento às pessoas que vivenciaram situações de preconceitos e discriminação por conta de orientação 

sexual não heterossexual e de identidade de gênero não-cisgênera, para promoção e garantia de direitos, 

para fortalecimento e empoderamento pode ser fundamental para a existência de pessoas LGBT. 

 

É importante frisar que atualmente a população LGBT que demanda o serviço de acolhimento institucional 

do município é atendida pela política de Assistência Social. No entanto, alguns limites de atuação desta 

política são relevantes de serem destacados, dentre eles o recorte geracional e por gênero dos serviços de 

acolhimento institucional. Tal recorte impõe limites aos acolhimentos de parcelas específicas da população 

como os transmasculinos. Nesse contexto de segregação por gênero, o acolhimento de transmasculinos em 

unidades masculinas pode representar vários riscos à integridade e segurança dessas pessoas. 

 

Ao mesmo tempo que um serviço público com a proposta de acolhimento exclusivo para a população LGBT 

marca uma importante posição política de defesa e afirmação dos direitos da população de de travestis, 



 

 

mulheres transexuais, homens transexuais, lésbicas, pessoas intersexuais, pessoas não-binárias, gays e 

bissexuais. 

 

 

Pessoas LGBTs maiores de 18 anos completos, incluindo idosos, ou seja, igual ou maiores de 60 anos de 

idade – sem grau de dependência ou com grau de dependência 015 – em situação de risco pessoal e social, 

em trajetória de vida nas ruas e desabrigo, que utilizem logradouros públicos, áreas degradadas, como 

espaço de moradia ou sobrevivência, de forma permanente e/ou intermitente, prioritariamente em situação 

de pobreza e/ou pobreza extrema, dificuldade de acesso e/ou permanência nas políticas públicas e com 

rompimento ou fragilidade dos vínculos familiares e comunitários decorrentes da vivência de violência – 

física, verbal e/ou psicológica – discriminação e violação dos direitos em consequência da LGBTfobia.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Entende-se por grau de dependência 01: sujeitos independentes ainda que requeiram uso de 

equipamentos de autoajuda (Resolução n° 283/2005, Ministério da Saúde). 

4. PÚBLICO ALVO: 



 

 
 
 

 
5. FORMA DE EXECUÇÃO 

 
FORMA DE EXECUÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO 

 
Metas 

 
Macro ações (resultados 

parciais) a serem 

realizadas. Devem ser 

quantificáveis, verificáveis 

e com prazo definido. 

 
Ações 

 
Operações concretas a serem 

realizadas para o atingimento 

da meta. Uma mesma meta 

pode exigir a realização de 

mais de uma ação. 

 
Indicadores 

 
Unidade de medida do 

alcance de uma meta. É a 

forma de aferição do 

cumprimento ou não da 

meta. Deve ser passível de 

verificação. 

 
Documentos para 

verificação 

Documentos que contém 

os elementos para 

verificação dos 

indicadores. Ex. 

fotografias, Lista de 

presença, planilha, banco 

de dados, certificados etc 

 
Prazo de execução 

 
Prazo em que a meta 

deverá ser atingida. 

 
1 - Garantia de capacidade física 

 
1 A - Oferecer e manter o espaço 

 
Oferta de 20 vagas de 

 
Relatório da visita à Unidade de 

 
Na abertura da UAI e a 

e operacional do equipamento físico compatível com a capacidade acolhimento, em espaço físico Acolhimento para verificação cada trimestre. 

para o acolhimento de 20 técnico operacional do serviço. adequado. da capacidade física e  



 

 

usuárias/os concomitantemente, 

em período integral. 

  
operacional instalada, 

elaborado pela contratante; 

Prestação de contas dos itens 

de estrutura do serviço 

(mobiliários e utensílios); 

Relatório fotográfico 

 

 
1 B - Apresentar licenças de 

funcionamento (Alvará de 

localização e funcionamento; plano 

de prevenção e proteção de 

combate a incêndio) 

 
Licenças e autorizações válidas. 

 
Licenças apresentadas (cópia). 

 
Na abertura da UAI e 

periodicamente, 

considerando-se a 

validade de cada licença. 

 
2 - Composição de quadro de 

funcionários e formação inicial 

para implementação do serviço. 

 
2 A - Compor e manter equipe 

técnica completa e adequada para 

execução do serviço. 

 
Número trabalhadores lotados 

no serviço / nº trabalhadores 

previstos no plano de trabalho x 

100% 

 
Lista mensal de trabalhadores 

lotados no serviço, com registro 

inclusive de eventuais 

mudanças na composição. 

 
 
 

Mensal 



 

 
  

2 B - Promover, em articulação com 

a Subsecretaria de Direitos de 

Cidadania, formação inicial nas 

temáticas de direitos humanos e 

cidadania LGBT; realidades e 

vivências de pessoas LGBTs; 

Sistema de Garantia de Direitos e 

Enfrentamento às diversas formas 

de violência LGBTfóbica e outros 

públicos vulneráveis. 

 
Número de trabalhadores 

capacitados / nº de trabalhadores 

previstos x 100% 

Resultado esperado: 100% 

 
Relação de ações de formação 

realizadas com lista de 

presença de cada uma delas. 

 
Na abertura da UAI 

 
2 C - Promover alinhamento interno 

com os profissionais da unidade, o 

estabelecimento de procedimentos 

e orientações gerais ao 

funcionamento da unidade. 

 
Número de trabalhadores 

envolvidos nos processos de 

alinhamento e construções de 

procedimentos / nº de 

trabalhadores previstos x 100 

Resultado esperado: 100% 

 
Relatório de procedimentos e 

orientações gerais para o 

funcionamento da casa, 

contendo lista de presença dos 

trabalhadores envolvidos no 

processo. 

 
Na abertura da UAI 



 

 

 
FORMA DE EXECUÇÃO: FUNCIONAMENTO 

 
Estrutura Física 

 
Metas 

 
Macro ações (resultados 

parciais) a serem 

realizadas. Devem ser 

quantificáveis, 

verificáveis e com prazo 

definido. 

 
Ações 

 
Operações concretas a serem 

realizadas para o atingimento 

da meta. Uma mesma meta 

pode exigir a realização de 

mais de uma ação. 

 
Indicadores 

 
Unidade de medida do 

alcance de uma meta. É a 

forma de aferição do 

cumprimento ou não da 

meta. Deve ser passível de 

verificação. 

 
Documentos para 

verificação 

Documentos que contém 

os elementos para 

verificação dos 

indicadores. Ex. 

fotografias, Lista de 

presença, planilha, banco 

de dados, certificados etc 

 
Prazo de execução 

 
Prazo em que a meta 

deverá ser atingida 



 

 

 
3 - Manutenção da capacidade 

física e operacional do 

equipamento para o 

acolhimento de 20 usuárias/os 

concomitantemente, em 

período integral. 

 
3 A - Realizar adequações, 

conservação e reparos na estrutura 

física, móveis e utensílios do 

equipamento sempre que 

necessário. 

 
Nº de serviços de conservação, 

adequações e reparos realizados 

sob demanda 

 
Relatório síntese de reparos, 

adequações e serviços de 

conservação realizados; 

Prestação de contas dos itens 

de estrutura do serviço 

(mobiliários e utensílios); 

 
Mensal 

 
Gestão Administrativo Financeira 



 

 

 
Metas 

 
Macro ações (resultados 

parciais) a serem 

realizadas. Devem ser 

quantificáveis, 

verificáveis e com prazo 

definido. 

 
Ações 

 
Operações concretas a serem 

realizadas para o atingimento 

da meta. Uma mesma meta 

pode exigir a realização de 

mais de uma ação. 

 
Indicadores 

 
Unidade de medida do 

alcance de uma meta. É a 

forma de aferição do 

cumprimento ou não da 

meta. Deve ser passível de 

verificação. 

 
Documentos para 

verificação 

 

Documentos que contém 

os elementos para 

verificação dos 

indicadores. Ex. 

fotografias, Lista de 

presença, planilha, banco 

de dados, certificados etc 

 
Prazo de execução 

 
Prazo em que a meta 

deverá ser atingida. 

 
4 - Desenvolvimento e gestão 

de recursos humanos. 

 
4 A - Realizar capacitação trimestral 

para 100% da equipe nas temáticas 

de direitos humanos e cidadania; 

realidades e vivências de pessoas 

LGBTs; Sistema de Garantia de 

Direitos e Enfrentamento às 

diversas formas de violência 

LGBTfóbica. 

 
Número de trabalhadores 

capacitados ao menos uma vez 

no último trimestre/ nº de 

trabalhadores previstos x 100 

Resultado esperado: 100% 

 
Lista de presença das 

capacitações; 

 
Trimestral 



 

 
  

4 B - Incentivar outras estratégias de 

formação e capacitação para a 

equipe, em consonância com as 

atribuições do trabalho realizado e 

mediante avaliação da gestão do 

equipamento. 

 
Nº de formações e capacitações 

incentivadas. 

 
Relatório síntese das 

formações e capacitações 

incentivadas, incluindo o 

número de trabalhadores 

envolvidos. 

 
Semestral 

 
5 - Operacionalização e gestão 

administrativa 

 
5 A - Realizar a gestão de custos 

operacionais do serviço como 

aluguel, energia elétrica, água, 

telefone, internet, material de 

escritório, material pedagógico, 

material de higiene e limpeza, 

material de consumo, materiais de 

informática e medicamentos de 

primeiros socorros. 

 
Custeio de itens operacionais 

realizados mensalmente 

 
Consolidado e cópia de 

pagamento de itens 

operacionais 

 
Mensal 



 

 
  

5 B - Realizar a contratação de 

serviços operacionais de terceiros 

(Pessoa Física e Pessoa Jurídica), 

sempre que necessário, para 

garantia do funcionamento pleno do 

serviço 

 
Nº de serviços operacionais de 

terceiros realizados sob 

demanda 

 
Cópia de pagamento de 

serviços operacionais 

terceirizados 

 
Mensal 

  
5 C - Fornecer alimentação 

complementar às/aos usuárias/os 

do serviço (Itens não fornecidos pela 

SUSAN) 

 
Custeio de itens de alimentação 

complementar realizados 

mensalmente 

 
Consolidado e cópia de 

pagamento de itens de 

alimentação complementar 

 
Mensal 



 

 

 
Gestão do Trabalho Técnico Coletivo 

 
Metas 

 
Macro ações (resultados 

parciais) a serem 

realizadas. Devem ser 

quantificáveis, verificáveis 

e com prazo definido. 

 
Ações 

 
Operações concretas a serem 

realizadas para o atingimento 

da meta. Uma mesma meta 

pode exigir a realização de 

mais de uma ação. 

 
Indicadores 

 
Unidade de medida do 

alcance de uma meta. É a 

forma de aferição do 

cumprimento ou não da 

meta. Deve ser passível de 

verificação. 

 
Documentos para 

verificação 

Documentos que contém 

os elementos para 

verificação dos 

indicadores. Ex. 

fotografias, Lista de 

presença, planilha, banco 

de dados, certificados etc 

 
Prazo de execução 

 
Prazo em que a meta 

deverá ser atingida. 

 
6 - Estabelecimento e 

 
6 A - Elaborar regimento interno da 

 
Regimento Interno elaborado 

 
Cópia do regimento interno 

 
Até 3 meses após início do 

atualização das regras de Unidade de Acolhimento com  apresentado, incluindo a lista funcionamento da UAI 

convivência e regimento interno participação das/os usuárias/os, até  de presença dos participantes  

da Unidade de Acolhimento. 3 meses após início do  das reuniões de elaboração.  

 funcionamento.    



 

 
  

6 B - Realizar revisões das Normas 

de Convivência/Regimento Interno 

por meio de assembleias internas, 

com a participação de profissionais 

da casa e das/dos moradoras/es. 

 
Regimento Interno atualizado 

anualmente 

 
Cópia do Regimento Interno 

Atualizado apresentado, 

incluindo a lista de presença 

dos participantes das reuniões 

de revisão. 

 
Anual 

 
6 C - Realizar bimestralmente 1 

(uma) assembleia interna, com a 

participação de profissionais da 

casa e das/dos moradores para dar 

tratativas às questões coletivas da 

casa. 

 
Assembleia realizada 

 
/ Assembleias previstas x 100% 

 
Cópia de ata da Reunião da 

Assembleia, incluindo a lista de 

presença dos participantes. 

 
Bimestral 

 
6 D - Promover ao menos 01 (um) 

espaço de escuta e diálogo por mês 

para a construção de soluções 

pelas/os próprias/os usuárias/os, 

 
Atividades realizadas / Nº 

atividades previstas x 100% 

 
Registro dos 

encaminhamentos coletivos 

das atividades 

 
Mensal 



 

 
 contribuindo para a gestão coletiva 

da moradia 

   

 
7 - Garantia de acesso às 

políticas públicas 

 
7 A - Promover o acesso a 

programas culturais e de lazer por 

meio do fomento de demandas, 

mapeamento de atividades culturais 

gratuitas e atividades possíveis de 

serem custeadas pela casa, de 

acordo com demandas das/os 

usuárias/os. 

 
Nº de usuárias/os que 

acessaram programas culturais / 

Nº usuárias/os em acolhimento 

no mês X 100(%) 

 
 

Resultado mínimo: 25% 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos ou 

atividades realizadas, incluindo 

lista de participantes. 

 
Mensal 



 

 
  

7 B - Realizar encaminhamento 

das/os usuárias/os aos serviços de 

Saúde Básica, de acordo com suas 

necessidades. 

 
Nº de encaminhamentos 

realizados/Nº de usuárias/os 

com demandas de acesso aos 

serviços de saúde básica X 100 

Resultado mínimo: 100% 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados 

 
Mensal 

 
7 C - Encaminhar usuárias/os para 

participação em ações relativas a 

risco e uso abusivo de álcool, drogas 

e ISTs, conforme demanda e/ou 

avaliação técnica. 

 
100% de usuárias/os 

encaminhadas/os, de acordo 

com demandas e/ou avaliação 

técnica. 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados e 

efetivados. 

 
Mensal 

 
7 D - Prover alternativas de 

encaminhamentos de usuárias/os 

para atendimentos especializados 

de saúde, quando necessário, 

 
100% de usuários/as com 

demandas de atendimento 

especializado encaminhadas. 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados. 

 
Mensal 



 

 
 incluindo atendimento específico 

para usuárias/os com deficiência. 

   

 
7 E – Encaminhar usuárias/os de 

acordo com suas necessidades 

escolares. 

 
100% de usuárias/os com 

demandas escolares 

encaminhadas/os. 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados. 

 
Mensal 

 
7 F - Encaminhar as/os usuárias/os, 

mediante demanda, para inclusão 

em programas de habitação 

disponíveis na cidade. 

 
Número de usuárias/os 

encaminhadas/os /Número de 

usuárias/os demandantes x 100. 

Resultado mínimo de 30%. 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados. 

 
Mensal 



 

 
  

7 G - Realizar encaminhamento 

das/os usuárias/os aos serviços e 

programas da Política de 

Assistência Social, enquanto ofertas 

complementares ao serviço da casa, 

de acordo com suas necessidades. 

 
Nº de encaminhamentos 

realizados/Nº usuárias/os em 

acolhimento no mês X 100(%). 

Resultado mínimo: 70%. 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados. 

 
Mensal 

 
8 - Articulação e acesso ao 

Sistema de Garantia de Direitos 

 

8 A – Estabelecer articulações da 

Unidade de Acolhimento com 

instituições e atores do Sistema de 

Garantia de Direitos para o 

encaminhamento de demandas 

das/os usuárias/os da UAI, inclusive 

por intermédio do CRLGBT. 

 
Nº de articulações realizadas 

 
 
 

Mínimo: 2 por trimestre, no 

primeiro ano e 1 por trimestre a 

partir do segundo ano de 

execução 

 
Relatório síntese das 

articulações realizados 

 
Trimestral 



 

 
  

8 B – Realizar o encaminhamento de 

usuárias/os, de acordo com suas 

demandas e avaliação técnica, para 

o Sistema de Garantia de Direitos 

 
Número de usuárias/os 

encaminhadas/os /Número de 

usuárias/os demandantes x 100 

Resultado mínimo de 100% 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados 

 
Mensal 

 
8 C - Registrar e consolidar dados 

sobre situações de violência e 

violações de direitos dos/as 

usuários/as para o sistema de 

vigilância da política de Cidadania 

(Observatório de Direitos Humanos) 

 
100% de situações de violência e 

violações de direitos dos/as 

usuários/as registradas 

 
Relatório   síntese   de 

encaminhamentos ao 

Observatório de Direitos 

Humanos 

 
Mensal 



 

 

 
9 - Articulação para inclusão 

produtiva 

 
9 A - Articular parcerias com atores 

diversos para a disponibilização de 

serviços complementares às/aos 

usuárias/os, visando 

disponibilização de vagas em 

programas de profissionalização, 

inserção no mercado de trabalho e 

inclusão produtiva 

 
Cálculo: Nº de articulações 

realizadas/ nº ações previstas 

x100 

 
 

Mínimo: 1 por trimestre 

 
Relatório síntese das 

articulações realizadas, 

incluindo lista das pessoas 

encaminhadas por articulação 

 
Trimestral 

 
10 - Desenvolvimento e 

fortalecimento de aptidões, 

capacidades e competências 

 
10 A - Implementar 4 ações coletivas 

como oficinas, cursos, treinamentos, 

rodas de conversa, voltadas ao 

desenvolvimento das/os 

usuárias/os, por mês 

 
Cálculo: Nº de ações e atividades 

realizadas/ Nº ações previstas 

x100 

Resultado esperado: 100% 

 
Relatório síntese das ações e 

atividades realizadas, incluindo 

lista de presença por atividade 

 
Mensal 



 

 

 
11 - Restabelecimento de 

vínculos comunitários, familiares 

e/ou sociais 

 
11 A - Realizar contato técnico com 

familiares e pessoas com vínculo 

afetivo, a partir de 

demanda/autorização da/o 

usuária/o e avaliação técnica. 

 
% de acolhidos com demanda 

por contato telefônico cuja família 

foi acionada (para fins 

estatísticos) 

 
Registro de contatos efetivados 

 
Mensal 

 
11 B - Oportunizar visitas 

agendadas de familiares e pessoas 

com vínculo afetivo com as/os 

usuárias/os. 

 
% de acolhidos com demandas 

que receberam visita (para fins 

estatísticos) 

 
Registro de visitas realizadas 

 
Mensal 

 
11 C - Promover ações coletivas 

com vistas ao fortalecimento de 

vínculos comunitários, familiares 

e/ou sociais, de acordo com as 

especificidades de cada usuária/o. 

 
Nº de ações promovidas por 

Trimestre 

 
Relatório síntese das ações 

realizadas, incluindo número 

de participantes por ação 

 
Trimestral 



 

 

 
Gestão do Trabalho Técnico Individual 

 
Metas 

 
Macro ações (resultados 

parciais) a serem 

realizadas. Devem ser 

quantificáveis, verificáveis 

e com prazo definido. 

 
Ações 

 
Operações concretas a serem 

realizadas para o atingimento 

da meta. Uma mesma meta 

pode exigir a realização de 

mais de uma ação. 

 
Indicadores 

 
Unidade de medida do 

alcance de uma meta. É a 

forma de aferição do 

cumprimento ou não da 

meta. Deve ser passível de 

verificação. 

 
Documentos para 

verificação 

Documentos que contém 

os elementos para 

verificação dos 

indicadores. Ex. 

fotografias, Lista de 

presença, planilha, banco 

de dados, certificados etc 

 
Prazo de execução 

 
Prazo em que a meta 

deverá ser atingida. 

 
12 - Acolhimento e inserção 

das/dos novas/os usuárias/os. 

 
12 A - Realizar a acolhida, o 

atendimento e a inserção das/dos 

potenciais novas/os usuárias/os 

 
Nº de pessoas atendidas/ Nº de 

demandas por acolhimento X 

100(%) 

Resultado mínimo: 100% 

 
Relatório síntese dos 

atendimentos, inserções e 

negativas de inserções 

realizadas 

 
Mensal 



 

 

 
13 - Construção de estratégias 

de autonomia individual 

 
13 A - Elaborar Plano Individual de 

Atendimento (PIA) para cada nova 

inserção, no prazo de até um mês, 

por meio de atendimentos 

individuais e demais estratégias de 

escuta 

 
Nº de “PIAs” elaborados 

 
/Nº de novas usuárias/os X 100 

Resultado mínimo: 80% 

 
Relatório síntese de Planos 

elaborados 

 
Mensal 

 

13 B - Atualizar bimestralmente as 

proposições do Plano Individual de 

Atendimento (PIA) com a 

participação da/do usuária/o. 

 
Nº de PIAs atualizados/ 

 
Nº de PIAs elaborados há 2 

meses X 100(%) 

Resultado mínimo: 70% 

 

Relatório síntese de PIAs 

atualizados. 

 
Bimestral 



 

 
  

13 C - Registrar semanalmente as 

ações realizadas durante o 

acompanhamento social das 

usuárias/os no Protocolo de 

Atendimento do SIGPS, sistema 

similar e/ou prontuários. 

 
Nº de registros / Nº mensal de 

atendimentos de usuárias/os x 

100% 

 

 
Resultado mínimo: 70% 

 
Relatório síntese com as 

atualizações realizadas no 

prontuário individual e 

alimentação do SIGPS, 

sistema similar e/ou 

prontuários. 

 
Mensal 

 
13 D - Realizar atendimento 

individual mensal agendado para 

orientação e/ou encaminhamentos 

auxiliando as pessoas acolhidas 

frente à possibilidade de construção 

de projetos singulares de vida. 

 
Nº de atendimentos no mês/ Nº 

de usuárias/os em acolhimento 

no último mês X 100(%) 

Resultado mínimo: 70% 

 
Relatório síntese das ações de 

construção de projeto 

singulares de vida realizados 

com cada usuária/o. 

 
Mensal 



 

 
  

13 E - Encaminhar as/os usuárias/os 

para emissão e acesso à 

documentação pessoal (carteira de 

identidade, carteira de trabalho), na 

falta deles e como estratégia de 

acompanhamento prevista no PIA. 

 
Nº de encaminhamentos para 

emissão de documentos / Nº de 

usuárias/os sem documentos X 

100(%) 

Mínimo de 80% 

 
Relatório síntese dos 

encaminhamentos realizados. 

 
Mensal 

 
14 - Planejamento de 

intervenções e articulações com 

outros atores da rede de serviço. 

 
14 A - Realizar estudo de caso de 

todas/os as/os usuárias/os, 

internamente à equipe da casa, 

planejando as intervenções e 

encaminhamentos necessários ao 

acompanhamento. 

 
Nº de estudos de casos 

realizados/Nº usuárias/os em 

acolhimento no último mês X 

100(%) 

 
 

Resultado mínimo: 30% 

 
Relatório síntese dos estudos 

de caso realizados. 

 
Mensal 



 

 
  

14 B - Realizar estudo de caso de 

cada usuária/o, mediante 

necessidades apontadas ao longo 

do acompanhamento com outros 

atores da rede de serviços 

 
Nº de “estudos de casos” 

realizados/Nº de usuárias/os em 

acolhimento no último mês X 

100(%) 

 
 

Resultado mínimo: 20% 

 
Relatório síntese dos estudos 

de caso realizados. 

 
Mensal 

 
15 - Preparação e desligamento 

do serviço 

 
15 A - Realizar reuniões de 

preparação com as/os atendidas/os 

que tiverem previsão de 

desligamento, almejando, para 

tanto, a construção de estratégias 

individuais e coletivas. 

 
2 reuniões preparatórias para 

desligamento de cada usuário/ 

Nº usuárias/os desligada/os por 

avaliação técnica X 100 (%) 

Resultado mínimo: 70% 

 
Relatório síntese das reuniões 

realizadas. 

 
Mensal 



 

 
  

15 B – Realizar articulações 

necessárias para o desligamento de 

cada usuária/o 

 
Nº de articulações realizadas a 

partir de demandas e avaliação 

técnica 

 
Relatório qualitativo das 

articulações realizadas. 

 
Mensal 

 
15 C - Realizar encaminhamento 

das/os usuárias/os a serem 

desligadas, de acordo com suas 

demandas e estratégias de 

autonomia construídas 

 
Nº de encaminhamentos 

realizados a partir de demandas e 

avaliação técnica 

 
Relatório qualitativo dos 

encaminhamentos realizados. 

 
Mensal 

 
15 D – Elaborar relatório final de 

acompanhamento de cada 

usuária/o, contendo o histórico do 

acompanhamento e 

encaminhamentos de desligamento 

 
Nº de relatórios produzidos/ Nº 

de desligamentos por avaliação 

técnica X 100 

Resultado mínimo: 100% 

 
Relatório síntese dos 

desligamentos realizados. 

 
Mensal 



 

 
 

 

 

Descrever de forma clara como será a execução de cada uma das metas, demonstrando como a parceria 

será desenvolvida e fazendo correlação com a equipe de trabalho e recursos envolvidos. 

 

Preencher todas as metas individualmente, de acordo com a proposta do quadro de metas. 
 
 
 
 

Meta 01: (descrever); 
 
 
 
 

Meta 2: (descrever); 

6. METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE: 



 

 
 
 

 
 

Inserir no quadro, todos os profissionais que serão necessários à execução da parceria, integral ou parcialmente, incluindo as diversas formas de 

contratação (CLT, RPA, Pessoa Jurídica). 

 

 

QUADRO MÍNIMO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
CARGO 

 

 
ATRIBUIÇÕES NA PARCERIA 

 
QUANT. 

PESSOAS 

 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL NA 

PARCERIA 

 
VALOR MENSAL 

INDIVIDUAL 

     

     

     

     

     

7. EQUIPE DE TRABALHO: 



 

 
 

QUADRO COMPLEMENTAR DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
CARGO 

 

 
ATRIBUIÇÕES NA PARCERIA 

 
QUANT. 

PESSOAS 

 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL NA 

PARCERIA 

 
VALOR MENSAL 

INDIVIDUAL 

     

     

     



 

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

8.1. MEIOS DE AFERIÇÃO DAS METAS 

 
INSTRUMENTOS 

 
FORMA 

 
Administração Pública 

 
- Relatórios de Visita Técnica in loco 

- Plano de Ação 
- Relatório de Monitoramento e Avaliação 

- Pesquisa de satisfação do público atendido (se 
pertinente) 
- Evidencias documentais produzidas pela OCS 
na execução das ações (Atas ou registros de 
reuniões, regimento, relatórios diversos, 
encaminhamentos, dentre outros) 

 
 
 
 
 

OSC 

 

- Relatório trimestral de Execução do Objeto da 
parceria 
- Evidencias documentais produzidas pela OCS 
na execução das ações (Atas ou registros de 
reuniões, regimento, relatórios diversos, 
encaminhamentos, dentre outros) 
- Pesquisa de satisfação do público atendido (se 
pertinente) 

 
Administração Pública 

 
- Elaboração de Relatórios de Visita Técnica durante 
as atividades de formação 

 

- Elaboração do Plano de Ação 

- Elaboração trimestral do Relatório de Monitoramento 
e Avaliação 
- Analise de documentos, relatórios e outras 
informações prestadas pela entidade acerca de todo o 
processamento da parceria 

- Realização de reuniões de Análise sobre as 
atividades de formação com a equipe técnica do 
serviço 

- Realização de Acompanhamento e prestação de 
suporte Técnico e Metodológico à equipe técnica e 
administrativa do serviço. 

 

OSC 

 
- Elaboração do relatório trimestral de Execução do 
Objeto 

- Analise das Evidencias documentais produzidas na 
OCS durante a execução das ações (Atas ou registros 
de reuniões, regimento, relatórios diversos, 
encaminhamentos, dentre outros) 

- Realização de pesquisa de satisfação do público 
atendido (quando pertinente) 

- Manutenção de uma rotina de planejamento 
coordenação, execução e avaliação das ações 

pertinentes ao serviço. 

 
 
 

8.2. Monitoramento e avaliação (M&A) pela Gestão da Parceria: 

 
 

O monitoramento e avaliação da parceria pela Administração Pública obedecerá ao 
disposto no Decreto Nº 16.746, de 10 de outubro de 2017 e a LEI Nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014 e terá por objetivos: 

 

- Acompanhar a execução da parceria em seus aspectos qualitativos e quantitativos; 

- Avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios; 

- Descrever os efeitos da parceria na realidade social referente ao objeto da parceria; 

- Avaliar os impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas; 



 

- Avaliar o grau de satisfação do público-alvo; 

- Concluir pela possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto; 

- Realizar a análise da execução do objeto da parceria; 

- Registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução da parceria; 

- Verificação vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da parceria, 
opinando pela melhor forma de reparação, correção, remoção, reconstrução ou 
substituição do objeto; 

- Exigir o cumprimento das cláusulas da parceria e respectivos termos aditivos; 

- Comunicar ao gestor da parceria, em tempo hábil, qualquer ocorrência que requeira 
tomada de decisões ou providências que ultrapassem o seu âmbito de competência, em 
face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público. 

 

Para consecução destes objetivos o monitoramento e avaliação da parceria será 
realizado com a aplicação dos instrumentais de aferição de objetivos previstos neste plano 
de trabalho (e outros que eventualmente venham a atender o melhor interesse da 
administração pública, sem prejuízo da legislação pertinente), sendo os seguintes: 

 

- Visita técnica in loco: se consiste na ação do agente público de acompanhar e verificar 
o processo de execução do objeto da parceria diretamente no local de sua execução. 
Para tanto o mesmo utilizará os documentos norteadores da relação entre OSC e poder 
público, tais como o Termo de Colaboração, o Plano de Trabalho e toda a legislação 
pertinente ao serviço prestado pela OSC parceira. 

 

- Relatório de Visita Técnica in loco: é o documento de registro das visitas técnicas 
realizadas pelo agente público ao local de execução da parceria, nele constará o que for 
pertinente à consecução dos objetivos de M&A, além de eventuais não conformidades em 
relação ao cumprimento dos objetivos do projeto, provisões de estrutura e processos de 
trabalho. O mesmo deverá ser arquivado na administração pública e enviado à 
organização da sociedade civil para conhecimento, esclarecimentos e providências, o que 
poderá ensejar a revisão do relatório, a critério do órgão ou da entidade da administração 
pública municipal. Cabe ressaltar que a visita técnica in loco não se confunde com as 
ações de fiscalização e auditoria realizadas pelo órgão ou pela entidade da administração 
pública municipal, pelos órgãos de controle interno e pelo Tribunal de Contas do Estado. 

 

- Plano de Ação: será o documento resultante de um ou mais relatórios de visita técnica 

in loco. Nele serão apontados pela Administração eventuais vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução da parceria, além de proposições para sanar as 
inadequações verificadas. O Plano de Ação deverá prever ações e prazos adequados de 
resposta para correção das inadequações indicadas, servido de instrumento para a gestão 
acompanhar as ações que a entidade deverá realizar em relação às questões indicadas. 

 

- Relatório de Monitoramento e Avaliação: É o documento onde serão trimestralmente 
analisadas pela gestão: 



 

 
 
 

 

 

 

ORIGEM VALOR 

Repasse R$ 1.441.071,50 

Contrapartida (somente se houver) R$ 

TOTAL R$ 

 
 
 
 

 
 

 

- As atividades realizadas, o cumprimento das metas e objetivos da parceria, além do 
impacto e dos benefícios sociais obtidos em razão da execução do objeto até o período, 
com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

- 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; 

- Os valores efetivamente transferidos pela administração pública à OSC. 

 

- Pesquisa de Satisfação: É um instrumento de utilização facultativa, conforme a 
legislação vigente, e o detalhamento de sua aplicação deverá ser apresentado à ocasião 
de sua realização pela Administração Pública. 

 

- Análise de Evidências Documentais: É a análise pela Administração Pública de 
quaisquer documentos produzidos pela OCS na execução de suas ações e que 
comprovem a realização das mesmas. Estes documentos serão utilizados pela 
administração pública para atestar o efetivo cumprimentos das atividades realizadas pela 
OSC na execução da parceria. 

 

- Suporte Técnico e Metodológico: São ações da gestão que visam oferecer 
orientações e suporte técnico metodológico tanto à equipe técnica no acompanhamento 
dos casos dos usuários atendidos, quanto à coordenação do serviço em relação a 

questões metodológicas e operacionais pertinentes à execução do objeto. 

9. PREVISÃO DE RECEITAS: 

10. PREVISÃO DE DESPESAS: 

11. CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (SE HOUVER): 



 

 

BEM OU SERVIÇO VALOR MENSURADO 

  

  

TOTAL 
 

 
 
 
 

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

Cronograma de desembolso 

 
 
 

 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

1ª Parcela 
 

2ª Parcela 
 

3ª Parcela 
 

4ª Parcela 
 

5ª Parcela 
 

6ª Parcela 

 

R$172.437,96 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 

 

7ª Parcela 
 

8ª Parcela 
 

9ª Parcela 
 

10ª Parcela 
 

11ª Parcela 
 

12ª Parcela 

 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 

 

13ª Parcela 
 

14ª Parcela 
 

15ª Parcela 
 

16ª Parcela 
 

17ª Parcela 
 

18ª Parcela 

 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 

 

19ª Parcela 
 

20ª Parcela 
 

21ª Parcela 
 

22ª Parcela 
 

23ª Parcela 
 

24ª Parcela 

 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 
 

R$55.157,98 



 

 

13. ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL OSC:  

 

Belo Horizonte, de de 20   
 

 

 

Nome/Assinatura do Representante legal da Organização da Sociedade Civil 



 

 
 

Anexo III 

 
MINUTA PADRÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

 
Termo de Colaboração Nº    

PROCESSO Nº    

Instrumento Jurídico:    
 

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  , 

OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS . 

 
O Município de Belo Horizonte, inscrito no CNPJ nº 18.715.383/0001-40, com sede 

na Av. Afonso Pena, nº 1212, Bairro Centro, neste ato representado pelo Secretário 

Municipal de , ADMINISTRADOR PÚBLICO da presente 

parceria, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Organização da Sociedade Civil 

  ,   CNPJ   nº ,   situada , neste ato 

representada por  , titular do CPF nº  e RG nº , doravante 

denominada, O.S.C., e ambos em conjunto denominados PARCEIROS, sujeitando- 

se, no que couber, aos termos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, 

Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Decreto Municipal nº 16.746, de 10 de outubro 

de 2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, e demais normas que 

regulamentam a espécie, em conformidade com o Plano de Trabalho deste 

instrumento, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Colaboração. 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 
 

1.1 O presente Termo de Colaboração tem por objeto a formalização da relação de 

parceria, em regime de mútua cooperação entre o MUNICÍPIO e a O.S.C., para 

a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução 

do/a Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade abrigo institucional 

destinada à população LGBT em situação de risco pessoal e social com ausência 

de moradia regular. 

1.2 Esta parceria será executada por atuação em rede de duas ou mais O.S.C.s, a 

ser formalizada mediante assinatura de termo de atuação em rede, de acordo 

com o estabelecido no Plano de Trabalho e o disposto nos arts. 35-A da Lei 

13.019/2014 e 48, 49 e 50 do Decreto Municipal n° 16.746/2017. 

1.2.1 A O.S.C celebrante compromete-se a firmar termo de atuação em rede com 

as demais organizações executantes e não celebrantes, que especificará 

direitos e obrigações recíprocas e estabelecerá, no mínimo, as ações, as metas 

e os prazos que serão desenvolvidos pela O.S.C. celebrante. 

1.2.2 No momento da celebração do termo de atuação em rede, a O.S.C. celebrante 

assegurará a regularidade jurídica e fiscal da O.S.C. executante, que deverá 

ser verificada por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

I. Comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

II. Cópia do estatuto e eventuais alterações registradas; 



 

 
III. Certidões previstas nos incisos VI a 

IX do art. 27 do Decreto Municipal n° 1.746/17; 

 
IV. Declaração de representante legal da O.S.C. executante de que não 

possui impedimento nos cadastros municipais, estaduais ou federais. 

1.2.3 Fica vedada a participação em rede de O.S.C. executante que tenha mantido 

relação jurídica nos últimos 5 (cinco) anos com, no mínimo, um dos 

integrantes da comissão de seleção responsável pelo chamamento público que 

resultou na celebração da presente parceria. 

1.2.4 Fica a O.S.C. celebrante responsável pelas obrigações decorrentes da 

celebração da parceria e da respectiva atuação em rede. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS 

 
2 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Termo de 

Colaboração, comprometem-se os Parceiros a executar a integralidade das 

obrigações assumidas, no âmbito das respectivas competências. 

 
2.1. São obrigações comuns dos PARCEIROS: 

 
I - Conjugar esforços e cooperar um com o outro para a plena realização do objeto; 

II - Promover publicidade e transparência das informações referentes a esta parceria; 

III - Promover o registro das informações cabíveis na plataforma eletrônica do 

Sistema Unificado de Contratos Convênios e Congêneres – SUCC – ou em outra que 

venha a substituí-la; 

 
IV – Fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle interno e externo e nos 

limites de sua competência específica, informações relativas à parceria independente 

de autorização judicial; e 

 
V - Priorizar a busca por soluções pacíficas e extrajudiciais, na hipótese de qualquer 

dúvida ou controvérsia sobre a interpretação e cumprimento deste Termo. 

 
 

 
 

2.2. São obrigações do MUNICÍPIO: 

 
I - efetuar o repasse dos recursos necessários à execução do Plano de Trabalho, na 

forma prevista na Cláusula Terceira; 

 
II - apoiar a O.S.C. no alcance dos resultados previstos no objeto da presente 

parceria, conforme o Plano de Trabalho; 

 
III - direcionar esforços para garantir a formação continuada de dirigentes e técnicos 

da O.S.C.; 



 

 
IV -     sempre     que solicitado, prestar 

informações e esclarecimentos referente à parceria aos integrantes da O.S.C.; 

 
V - designar, por ato publicado no Diário Oficial do Município - DOM, o gestor da 

parceria e os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação; 

 
VI - publicar o extrato desta parceria no Diário Oficial do Município (DOM) e 

respectivas alterações, se for o caso; 

 
VII - supervisionar, fiscalizar, monitorar e avaliar a execução do objeto da presente 

parceria; 

 
VIII - analisar as prestações de contas na forma das Cláusulas Sexta e Sétima deste 

instrumento; 

 
IX - publicar e manter atualizados os manuais de orientação a gestores públicos e 

O.S.C. sobre a aplicação da Lei 13.019/2014, ouvida a Gerência de Apoio às Parcerias 

do Município de Belo Horizonte. 

 
2.3. São obrigações da O.S.C.: 

 
I - desenvolver, em conjunto com o MUNICÍPIO o objeto desta parceria conforme o 

Plano de Trabalho, prestando ao MUNICÌPIO as devidas informações sempre que 

solicitado; 

 
II - realizar o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, 

inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, 

na forma da Cláusula Quinta deste instrumento; 

 
III - responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto desta parceria, conforme 

Cláusula Terceira; 

 
IV – realizar as compras e contratações necessárias à execução do objeto da parceria, 

observada a compatibilidade do custo efetivo com os valores praticados no mercado, 

conforme orçamentação realizada no Plano de Trabalho, tendo como norteadores os 

princípios da legalidade, moralidade e economicidade, sob pena de nulidade das 

despesas; 

 
V – manter a guarda dos documentos referentes à orçamentação realizada no 

momento de apresentação do Plano de Trabalho, pelo período de 10 (dez) anos a 

contar da data de envio das informações na planilha consolidada. 

 
VI - manter e movimentar os recursos exclusivamente em conta bancária específica, 

aplicando-os em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto 

prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, todos 

com liquidez diária, enquanto não empregados na sua finalidade; 

 
VII - alocar os recursos repassados nos seus registros contábeis conforme as Normas 

Brasileiras de Contabilidade, sendo vedada sua classificação como receita própria ou 

pagamento por prestação de serviços; 



 

 
 

VIII - não remunerar com os recursos repassados: (i) membro de Poder ou do 

Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 

municipal; (ii) servidor ou empregado público, inclusive que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública 

municipal celebrante, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de 

diretrizes orçamentárias; (iii) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes 

contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais 

sujeitos a pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, 

direitos e valores; 

 
IX - efetuar a restituição de recursos nos casos previstos na Lei nº 13.019/2014 e/ou 

no Decreto Municipal nº 16.746/2017; 

 
X - zelar pela qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência, 

eficácia e efetividade social em suas atividades, assegurando a correção de quaisquer 

irregularidades; 

 
XI - prestar informações aos munícipes e quaisquer interessados sobre o caráter 

público das ações realizadas em decorrência dessa parceria, quando for o caso; 

 
XII - permitir a supervisão, fiscalização, monitoramento e avaliação do MUNICÍPIO 

sobre a execução do objeto da parceria, garantindo o acesso de agentes da 

administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente 

aos processos, documentos e informações relativos a esta parceria, e aos locais de 

execução do objeto; 

 
XIII - prestar contas na forma fixada na Cláusula Sexta, mantendo a guarda dos 

documentos pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da 

apresentação da prestação de contas final ou do decurso do prazo para a sua 

apresentação; 

 
XIV - comunicar quaisquer alterações em seus atos societários e em seu quadro de 

dirigentes, quando houver, em até trinta dias da data de registro no órgão 

competente; 

 
XV - operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos 
investimentos decorrentes do Termo de Colaboração, de forma a possibilitar a sua 
funcionalidade; 

 
XVI - manter sua habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e previdenciária devidamente 
regularizada durante toda a vigência da parceria; e 

 
XVII - garantir o cumprimento da contrapartida em bens e serviços conforme 

estabelecida no Plano de Trabalho, se for o caso. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

3.1 – O MUNICÍPIO transferirá à O.S.C. o valor total de R$ 1.441.071,50 (um milhão 

quatrocentos e quarenta e um mil setenta e um reais e cinquenta centavos), de 



 

 
acordo         com         o cronograma de 

desembolso e com o plano de aplicação previstos no Plano de Trabalho aprovado, 

anexo único deste instrumento; 

 
3.2 - Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, 
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto 
lastreada em títulos da dívida pública, todos com liquidez diária, enquanto não 
empregados na sua finalidade. 

 

3.3 – O repasse dos recursos financeiros a que se refere esta cláusula será efetuado 
até o [prazo de pagamento]. 

 
3.4 - Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, em conta 
corrente específica da parceria, isenta de tarifa bancária, em agência de instituição 
financeira pública. 

 
3.4.1 – A conta corrente deverá ser aberta no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após a publicação do presente termo no Diário Oficial do MUNICÍPIO de Belo 
Horizonte, e seus dados informados ao MUNICÍPIO no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis após a abertura. 

 
3.4.2 – Excepcionalmente, na hipótese de não haver isenção da tarifa bancária pela 
instituição financeira, após comprovação da negativa por parte da instituição 
financeira e comunicação formal ao MUNICÍPIO a fim de que o mesmo possa tomar 
as devidas providências, os valores pagos pela O.S.C. a título de tarifa bancária 
deverão ser registrados na plataforma eletrônica, nos termos da CLÁUSULA SEXTA, 

item 6.3.1; 

 

 

3.5 – Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, 
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os 
recursos transferidos; 

 

3.6 - As despesas decorrentes da execução deste Termo de Colaboração, ocorrerão 
à conta de recursos alocados no respectivo orçamento do MUNICÍPIO, na dotação 
orçamentária a seguir informada, ou suas equivalentes para os próximos exercícios 
financeiros: 

 

Dotação Orçamentária 

nº.1000.2500.14.422.127.2928.0003.339039.67.00.00. 

 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 

4.1 - Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas 
constantes do Plano de Trabalho, nas hipóteses previstas na Lei nº 13.019/14 e no 
Decreto Municipal nº 16.746/17, vedada sua utilização em finalidade diversa da 
pactuada neste instrumento. 

 
4.2 - Toda movimentação de recursos no âmbito desta parceria será realizada 
mediante transferência eletrônica sujeita à identificação eletrônica do beneficiário 

final, ou seja, os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta 
bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, por meio da 
Transferência Eletrônica Disponível – TED –, Documento de Ordem de Crédito – DOC 



 

 
–, débito em conta e boleto bancário, todos 
sujeitos à identificação do beneficiário final. 

 
4.3 - Os recursos transferidos pelo MUNICÍPIO não poderão ser utilizados para 
despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência da parceria, 
permitido o pagamento de despesas após o término da parceria, desde que a 

constituição da obrigação tenha ocorrido durante a vigência da mesma e esteja 
prevista no plano de trabalho, sendo a realização do pagamento limitada ao prazo 
para apresentação da prestação de contas final. 

 
4.3.1 – O pagamento das verbas rescisórias da equipe de trabalho da organização 
da sociedade civil, poderá ser realizada ainda que após o término da execução da 
parceria, desde que provisionada e proporcional ao período de atuação do profissional 
na execução das metas previstas no plano de trabalho. 

 

4.4 – O MUNICÍPIO reterá as parcelas dos recursos financeiros destinados à O.S.C. 
nas hipóteses e condições previstas no item 7.9 deste Termo. 

 
4.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia ou rescisão da parceria, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 

aplicações financeiras realizadas, deverão ser devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE PELO VÍNCULO 

TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIO, FISCAL E COMERCIAL 

 
5.1 – A O.S.C. é exclusivamente responsável pelo pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao seu funcionamento e à 
execução do objeto previsto no presente Termo de Colaboração, não implicando 
responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO a inadimplência da O.S.C. em 
relação aos respectivos pagamentos, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria 
ou danos decorrentes da restrição à sua execução. 

 

 

5.2 - A inadimplência da O.S.C. em relação às obrigações previstas no item anterior 
não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento. 

 
5.3 – A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pelo 
MUNICÍPIO não gera vínculo trabalhista com o MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

6.1 – A prestação de contas tem por objetivo o controle de resultados e deverá conter 
elementos que permitam verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance 
das metas e dos resultados previstos. 

 
6.2 – A O.S.C. apresentará, trimestralmente, relatório de execução do objeto, na 
plataforma eletrônica, que deverá conter: 

 
I – descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

II – demonstração do alcance das metas; 

III – documentos de comprovação da execução das ações e do alcance das metas 
que evidenciem o cumprimento do objeto, definidos no plano de trabalho como meios 

de verificação, como listas de presenças, fotos, vídeos e outros; 



 

 
IV – documentos de comprovação do 
cumprimento da contrapartida em bens ou serviços, quando houver; 

 
V – relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; 

 

VI – justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas. 

 
6.2.1 – O relatório de que trata este item deverá fornecer elementos para avaliação: 
I – dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas; 
II – do grau de satisfação do público-alvo, quando pesquisado; 

 

6.3 - A O.S.C. obterá de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, 

comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no 
CNPJ da O.S.C. e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de 
comprovação das despesas. 

 

6.3.1 - A O.S.C. registrará na plataforma eletrônica os dados de que trata o item 
anterior até o vigésimo dia do mês subsequente à liquidação da despesa, sendo 
obrigatória a inserção de cópia dos comprovantes referentes aos pagamentos das 

obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, ficando dispensada a inserção de 
notas, comprovantes fiscais ou recibos. 

 
6.4 – A O.S.C. deverá apresentar prestação de contas anual, exclusivamente com 
relação ao desenvolvimento de seu objeto, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas previstas no plano de trabalho. 

 

6.4.1 – A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de até 90 
(noventa) dias após o fim de cada exercício; 

 
6.4.1.1 – Considera-se exercício cada período de doze meses de duração da parceria, 
contados da primeira liberação de recursos para sua execução. 

 
6.5 – A prestação de contas anual consistirá na apresentação do relatório anual de 
execução do objeto, que deverá conter: 

 

I – descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

II – demonstração do alcance das metas; 

III – documentos de comprovação da execução das ações e do alcance das metas 
que evidenciem o cumprimento do objeto, definidos no plano de trabalho como meios 
de verificação, como listas de presenças, fotos, vídeos e outros; 

 
IV – documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens ou 
serviços, quando houver; 

 

V – relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; 

VI – justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas. 

 

6.6 – A O.S.C. deverá apresentar a prestação de contas final, por meio de relatório 
final de execução do objeto, que deverá conter os elementos previstos no item 6.2. 

 
6.6.1 – A prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de até noventa 
dias, contados do dia seguinte ao término da vigência da parceria. 



 

 
6.6.2 –    Caso    haja, deverá ser apresentado 
na prestação de contas final o comprovante de recolhimento do saldo remanescente 
de que trata o art. 52 da Lei Federal nº 13.019/14, e eventual provisão de reserva 
de recursos para pagamento das verbas rescisórias de que trata o § 3º e §4º do art. 
44 do Decreto nº. 16.746/17 e o inciso I do art. 46 da Lei Federal nº 13.019/14. 

 

6.6.3 – O MUNICÍPIO analisará a prestação de contas final em até cento e cinquenta 
dias, contados da data de recebimento do relatório final de execução do objeto. 

 
6.7 – A análise da prestação de contas final pelo MUNICÍPIO será formalizada por 
meio de parecer técnico conclusivo, a ser inserido na plataforma eletrônica, que 
deverá verificar o cumprimento do objeto, o alcance das metas previstas no plano de 
trabalho e os efeitos positivos da parceria, considerando: 

 

I – o relatório final de execução do objeto; 

 
II – os relatórios [anuais ou parciais] de execução do objeto; 

III – os relatórios de visita técnica in loco, se houver; 

IV – o relatório técnico de monitoramento e avaliação; 
 

V – o relatório de execução financeira, quando for solicitado nas hipóteses previstas 
no item 6.5. 

 

6.7.1 – O parecer técnico conclusivo embasará a decisão da autoridade competente, 
nos termos dos artigos 70 a 74 do Decreto Municipal nº 16.746/17, e concluirá pela: 

 
I – aprovação das contas, quando constatado o cumprimento das metas e, quando 
necessária, da regularidade na execução financeira da parceria; 

 
II – aprovação das contas com ressalvas quando, apesar de cumpridos o objeto e as 
metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal que não resulte em dano ao erário; 

 
III – rejeição das contas, nas hipóteses previstas no art. 72, inciso III, da Lei Federal 
nº 13.019/14. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

7.1 – As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, 

objetivando a gestão adequada e regular das parcerias, diante do que deverão 

contemplar a análise das informações da parceria constantes da plataforma 

eletrônica e da documentação técnica apresentada; 

 
7.2 – Cabe ao MUNICÍPIO exercer as atribuições de monitoramento e avaliação do 
cumprimento do objeto da parceria podendo valer-se de recursos tecnológicos e apoio 
técnico de terceiros, que será designado em ato próprio; 

 
7.3 – As ações de monitoramento e avaliação deverão contemplar: 

 

I - a análise das informações da parceria constantes da plataforma eletrônica e da 
documentação que comprove o pagamento das obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias até vinte dias do vencimento da obrigação; 

 
II - consulta ao SUCC que permita aferir a regularidade da parceria; 



 

 
III - medidas adotadas para atender a eventuais 
recomendações existentes dos órgãos de controle externo e interno; 

 
IV - a verificação de existência de denúncias aceitas. 

 
7.4 - O MUNICÍPIO designará um gestor para realizar o acompanhamento e 

fiscalização desta parceria, através de publicação no Diário Oficial do Município - 
DOM. 

 

7.5 – O MUNICÍPIO poderá designar técnicos responsáveis para subsidiar o gestor 
da parceria em relação à análise dos relatórios de execução do objeto e de execução 
financeira, se houver; dos lançamentos dos dados financeiros em plataforma 
eletrônica, e ainda para a elaboração de seu relatório de monitoramento e avaliação; 

 

7.6 - O MUNICÍPIO designará, em ato específico, os integrantes da comissão de 
monitoramento e avaliação para analisar e homologar, se for o caso, os relatórios 
técnicos de monitoramento e avaliação elaborados pelo Gestor da Parceria. 

 
7.7 - O gestor da parceria analisará os relatórios de execução do objeto e os 
relatórios de execução financeira, se houver, e emitirá Relatório Técnico de 

Monitoramento e Avaliação da parceria e o submeterá à Comissão de Monitoramento 
e Avaliação designada para possível homologação. 

 

7.7.1 – O relatório técnico de monitoramento e avaliação deverá conter os elementos 
dispostos no § 1º do art. 59 da Lei Federal nº 13.019/14 e deverá demonstrar: 

 
I – avaliação das metas já alcançadas e seus benefícios; 

II – descrição dos efeitos da parceria na realidade local; 

III – os impactos econômicos e/ou sociais das ações desenvolvidas; 

IV – o grau de satisfação do público alvo, quando pesquisado; 

V – a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto, em se 
tratando de projeto. 

 
 

7.8. Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar 

irregularidade e/ou inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a 

O.S.C. para que possa, no prazo de 30 (trinta) dias sanar a irregularidade, cumprir 

a obrigação ou apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da 

irregularidade ou cumprimento da obrigação, sem prejuízo da notificação prevista no 

item 6.5 deste termo. 

 

7.8.1 – Na hipótese de existência de irregularidade ou inexecução parcial do objeto, 
mesmo após a notificação da O.S.C. para saná-las, o relatório técnico parcial de 
monitoramento e avaliação poderá concluir pela rescisão unilateral da parceria, 

determinando a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou 
inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada e, em não havendo a 
referida devolução, proceder-se-á à instauração de tomada de contas especial. 

 
7.8.2 – Serão glosados os valores relacionados às metas descumpridas sem 
justificativa suficiente, avaliadas no caso concreto. 

 
7.9 – Nas hipóteses em que, por meio do monitoramento e avaliação da parceria, se 
constate a existência de evidências de irregularidades na aplicação de parcelas 



 

 
anteriormente recebidas; desvio de finalidade da 
aplicação dos recursos ou o inadimplemento da O.S.C. em relação a obrigações 
estabelecidas no presente Termo de Colaboração; ou de situação em que a O.S.C. 
deixe de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pelo 
MUNICÍPIO ou pelos órgãos de controle interno ou externo, o MUNICÍPIO reterá as 
parcelas dos recursos financeiros destinados à execução da parceria, até o 

saneamento das impropriedades constatadas. 

 
7.10 - O MUNICÍPIO deverá informar à Controladoria Geral do Município e à 
Procuradoria Geral do Município sobre as irregularidades verificadas nas parcerias 
celebradas. 

 

7.11 – A execução da parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos 

de políticas públicas, sem prejuízo da fiscalização realizada pelo MUNICÍPIO, pelos 
órgãos de controle e mecanismos de controle social previstos na legislação. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES 

 

8.1 - Caso a execução da parceria esteja em desacordo com o estabelecido no Plano 

de Trabalho e ou com as normas e legislação vigente, o MUNICÍPIO poderá aplicar à 

O.S.C. sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade, 

na forma da Lei 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 16.746/2017, sendo 

garantidos à O.S.C. os direitos de ampla defesa e contraditório. 

 
8.1.1 – É facultada a defesa da O.S.C. no prazo de dez dias, contados da data de 

abertura de vista dos autos processuais. 

 
8.1.2 – Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta cláusula 

caberá recurso administrativo, no prazo de dez dias, contados da data de ciência da 

decisão. 

 
8.2 - Nas hipóteses dos itens 12.2.1 e 12.2.2 da Cláusula Décima Segunda, a rescisão 
poderá levar à: 

 
8.2.1 – suspensão temporária da participação em chamamento público, suspensão 
temporária para requerer credenciamento prévio, suspensão temporária do 
credenciamento prévio e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos 
e entidades do MUNICÍPIO, por prazo não superior a dois anos; 

 
8.2.2 – declaração de inidoneidade para participar de chamamento público, 

declaração de inidoneidade para requerer credenciamento prévio ou celebrar parceria 
ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja promovida a 
reabilitação perante o MUNICÍPIO, que será concedida sempre que a O.S.C ressarcir 
a administração pública pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item 8.2.1. 

 

8.3 - Nas hipóteses dos itens 12.2.1 e 12.2.2 da cláusula décima segunda, a rescisão 
deverá gerar apuração dos possíveis prejuízos gerados ao MUNICÍPIO. 

 
8.3.1 - Havendo constatação de prejuízo para o MUNICÍPIO, a O.S.C. deverá 
ressarci-lo sob pena de suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do 
MUNICÍPIO, pelo prazo máximo de dois anos; 



 

 
8.3.2 - Passado o prazo de dois anos e 
perdurando os motivos determinantes da sanção, a O.S.C será declarada inidônea 
para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos 
e entidades de todas as esferas de governo, até que ocorra o saneamento. 

 

8.4 – Quando não houver devolução dos saldos financeiros remanescentes da 
parceria, na forma e prazo estabelecidos no item 4.5 deste termo, será instaurada 
Tomada de Contas Especial pela autoridade administrativa competente. 

 
CLÁUSULA NONA - DA DIVULGAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 

 

9.1 – Obriga-se a O.S.C., em razão deste Termo de Colaboração, a fazer constar 

identificação do MUNICÍPIO de Belo Horizonte, nos formulários, cartazes, folhetos, 
anúncios e matérias na mídia, assim como produtos da parceria, tais como livros, 
relatórios, vídeos, internet e outros meios de divulgação, observando a legislação 
eleitoral vigente. 

 
9.2. – A utilização de logomarca, brasão ou demais símbolos do MUNICÍPIO deverão 
ser previamente autorizados pela Assessoria da Comunicação do Município. 

 
9.3 - A O.S.C. compromete-se a publicar no seu sítio eletrônico oficial, quando 
houver, ou no sítio eletrônico público do Mapa das O.S.C.s, e em locais visíveis de 
suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerçam suas ações, desde a 
celebração das parcerias até cento e oitenta dias após a apresentação da prestação 
de contas final, as informações de que trata o art. 11 da Lei Federal nº 13.019/2014. 

 
9.4 – Fica vedada a utilização de símbolos partidários e ou de caráter eleitoral em 
qualquer material de divulgação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

 

10.1 - Este Termo de Colaboração, terá vigência de 24 meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, possibilitada a sua prorrogação. 

 
10.2 – A vigência da parceria poderá ser alterada, por meio de Termo Aditivo, 
mediante solicitação fundamentada da O.S.C., devidamente justificada e formalizada, 
a ser apresentada ao MUNICÍPIO, em, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do 
término da sua vigência, ou mediante a verificação desta necessidade pelo 
MUNICÍPIO, com a anuência da O.S.C., desde que não haja alteração de seu objeto. 

 
10.3 - A alteração do prazo de vigência do Termo de Colaboração, em decorrência 

de atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do MUNICÍPIO, será 
promovida “de ofício”, limitada ao período do atraso verificado, por meio de Termo 
de Apostila. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO 
 

11.1 – Este Termo de Colaboração, poderá ser alterado, com as devidas 

justificativas, mediante Termo Aditivo, Certidão de Apostilamento e ajuste no Plano 
de Trabalho, devendo o respectivo pedido ser apresentado pela O.S.C com 
antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 

 

11.2 – É vedada a alteração do objeto do Termo de Colaboração, permitida a 

ampliação, redução ou exclusão de metas, sem prejuízo da funcionalidade do objeto, 



 

 
desde que respeitados os limites legais e 

devidamente justificada e aprovada pelo MUNICÍPIO. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

12.1 É facultado aos PARCEIROS rescindirem este instrumento a qualquer tempo, 

delimitando as respectivas condições, sanções e responsabilidades, 

estipulando-se prazo mínimo de antecedência para a comunicação dessa intenção, 

não inferior a 60 (sessenta) dias. 

 

12.2 - Esta parceria poderá ser rescindida quando: 

 

12.2.1 - ocorrer o descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nela 
estabelecidas; 

 
12.2.2 - quando a O.S.C., após notificada, não sanar as impropriedades, conforme 
item 7.8.1 da cláusula sétima; 

 

12.2.3 - pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que a 
torne formal ou materialmente inexequível; 

 
12.2.4 - for denunciada a qualquer tempo, por qualquer das partes mediante prévio 
aviso com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS BENS PERMANENTES E DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
13.1 – Fica desde já definida a titularidade da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania acerca dos bens 
permanentes adquiridos, produzidos e/ou transformados com recursos repassados 
pelo MUNICÍPIO em razão da execução deste Termo. 

 

13.1.1 – A partir da data para apresentação da prestação de contas final, a O.S.C. 
deverá disponibilizar os bens para a administração pública municipal, que deverá 
retirá-los no prazo de até 90 (noventa) dias, após o qual a O.S.C. não será mais 
responsável pelos bens. 

 
13.1.2 – Caso ocorra a dissolução da O.S.C. durante a vigência da parceria, os bens 
remanescentes deverão ser retirados pela administração pública municipal, no prazo 
de até 90 (noventa) dias, contado da data da notificação da dissolução. 

 
13.2 – Enquanto os bens estiverem sob responsabilidade da O.S.C., fica vedada a 
doação, venda, cessão, empréstimo, transferência ou qualquer outra transmissão de 
titularidade dos bens permanentes remanescentes adquiridos, produzidos e/ou 
transformados em razão da execução deste Termo, devendo estes bens serem 
gravados com cláusula de inalienabilidade. 

 

13.3. Nas hipóteses de produção de bens de propriedade intelectual decorrente da 
execução do objeto desta parceria, a titularidade dos referidos bens será 
compartilhada pelos PARCEIROS, ficando sua utilização condicionada à celebração de 
instrumento próprio, observada a legislação vigente. 

 
13.3.1. Nas hipóteses em que, em virtude da execução do objeto desta parceria, a 

O.S.C. contratar quaisquer serviços dos quais decorram bens previstos no item 13.3, 

fica a O.S.C. obrigada a constar do contrato a ser celebrado, cláusula de cessão dos 
referidos direitos por parte de seu detentor. 



 

 
CLÁUSULA       DÉCIMA QUARTA – DA 

PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E OU BASE 

DE DADOS 

 
14.1. A O.S.C. obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em 

razão de licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei 

nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o 

cumprimento do objeto descrito no presente instrumento. 

 

 
14.1. A O.S.C. obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas 

suficientes visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar 

acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem 

destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento 

não previstos. 

 
14.2. A OSC deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores 

e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso 

e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de 

proteção, confidencialidade e sigilo. 

 
14.3. A OSC não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de 

dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste 

instrumento jurídico. 

 
14.4 , A OSC não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 

autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha 

acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

 
14.4.1. A OSC obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 

estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante 

o cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 

 
14.5. A OSC fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cópias que 

contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso 

durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento jurídico no prazo 

de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da ocorrência de qualquer uma das 

hipóteses de extinção da parceria, restando autorizada a conservação apenas nas 

hipóteses legalmente previstas. 

 
14.5.1. À OSC não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do 

cumprimento do objeto deste instrumento jurídico. 



 

 

14.5.1.1. A OSC deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou 

posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento tão logo não haja 

necessidade de realizar seu tratamento. 

 
14.6. A OSC deverá notificar o Município, imediatamente, no caso de vazamento, 

perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

 
14.6.1. A notificação não eximirá a OSC das obrigações e/ou sanções que possam 

incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

 
14.6.2. A OSC que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no 

presente instrumento jurídico fica obrigada a assumir total responsabilidade e ao 

ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções 

aplicadas pela autoridade competente. 

 
14.7. A OSC fica obrigada a manter preposto para comunicação ao Município para os 

assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações 

posteriores. 

 
14.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na 

presente cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre os 

Parceiros, bem como, entre a OSC e os seus colaboradores, subcontratados, 

consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 

13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial 

contrária. 

 
14.9. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula 

sujeitará a OSC a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, 

consequente, sanção, sem prejuízo de outras. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

 
15.1. Não logrando êxito na tentativa de conciliação e solução administrativa, fica 

eleito o foro da comarca de Belo Horizonte para dirimir os conflitos decorrentes deste 

Instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

 

 
E, por estarem acordados com os termos dessa parceria as partes firmam em 3 (três) 

vias de igual teor e forma o presente instrumento. 



 

 
 
 

Belo Horizonte, XX/XX/XXXX 
 
 
 

 

Secretário da Pasta Dirigente da entidade 
 
 

 

Representante Legal da O.S.C. 

Nome: 

CPF: 



Anexo IV 

 

Declaração de Habilitação 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 
Declaramos, para fins de participação no Edital de Chamamento Público 

Nº , que a OSC (inserir razão social da OSC) 

   

  , inscrita no CNPJ sob o nº (inserir CNPJ da OSC) 

  : 

 
- consiste em Organização da Sociedade Civil, nos termos definidos no 

Art. 2º, inciso I, da Lei Federal nº 13.019/2014; 

- que seu Estatuto Social dispõe a respeito de objetivos voltados à 

promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; 

- que é possuidora de toda a documentação exigida na legislação e 

disposta na Cláusula 14 deste Edital, essenciais à formalização de 

parceria, se comprometendo a entregá-la, na forma e prazo solicitados, 

para a eventual celebração de termo de 

(fomento/colaboração/acordo de cooperação). 

 
Estamos cientes de que a ausência, irregularidade ou incompletude de 

quaisquer dos documentos, declarações e ou requisitos necessários à 

formalização da parceria, ensejará na não celebração da parceria. 

 

 
 

Belo Horizonte, de de 20   
 
 
 

 

 

Assinatura do representante legal da OSC 



Anexo V 

 

Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 /Art. 27, XIII, e 

28 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017 / Art. 7º, XXXIII, da 

Constituição da República 

 
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 
A Organização da Sociedade Civil (INSERIR RAZÃO SOCIAL DA OSC) 

  , cadastrada no CNPJ nº 

  , na pessoa  de  seu representante legal 

(NOME)    , cadastrado no CPF  nº 

  , RG nº , declara que: 

 
- a referida OSC, bem como seus dirigentes, não se enquadram nos motivos 

de impedimento dispostos no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014; 

- a referida OSC dispõe de instalações e outras condições materiais para a 

execução da parceria ou procederá à contratação e aquisição destas com os 

recursos da parceria; 

- a referida OSC cumpre as disposições dos incisos do art. 28 do Decreto 

Municipal nº 16.746/2017; 

- a referida OSC não emprega menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendizes, e que não detém empregados menores de dezoito 

anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, consoante 

previsto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

 
Art. 39 (Lei Federal 13.019/2014): Ficará impedida de celebrar qualquer 

modalidade de parceria prevista nesta Lei a organização da sociedade civil 

que: 

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 

autorizada a funcionar no território nacional; 

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

celebrada; 

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera 

governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de 

fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 

companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau; 



 

 
 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 

cinco anos, exceto se: 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados; 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com 

efeito suspensivo; 

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que 

durar a penalidade 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a administração; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 

pública; 

c) 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; 

d) 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 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. 

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 

decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

a) 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; 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

c) 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. 

§ 1o Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de 

novos recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os 

casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de 

prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e 



 

 
 

fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da 

administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2o Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento 

para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao 

erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu 

dirigente. 

§ 3o (Revogado). 

§ 4o Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão 

considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses 

pela administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se 

a organização da sociedade civil estiver em situação regular no 

parcelamento. 

§ 5o A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parcerias 

com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas 

autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa 

figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de 

cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público. 

§ 6o Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos 

de direitos e de políticas públicas. 

 
Art. 28 – Além dos documentos relacionados no art. 27, a OSC, por meio 

de seu representante legal, deverá apresentar, no prazo de que trata o 

caput do art. 26, declaração de que: 

I – não há, em seu quadro de dirigentes: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública municipal; 

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”; 

II – revogado; 

III – não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos 

repassados: 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública municipal; 

b) servidor ou empregado público, qualquer que seja o vínculo, de órgão ou 

entidade da administração pública municipal celebrante, ressalvadas as 

hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias 

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a 

administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais 

para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de 

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 



 

 
 

 

Belo Horizonte, _ de de 20   
 

 

Assinatura do representante legal da instituição 



 

 

 

Anexo VI 

Atestado de regularidade da prestação de contas 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 

 

Caso a Organização da Sociedade Civil seja parceira em qualquer 

programa do Município de Belo Horizonte com obrigação de 

prestação de contas: 

 
A Organização da Sociedade Civil (INSERIR RAZÃO SOCIAL DA OSC) 

  ,         cadastrada         no         CNPJ         nº 

  , na pessoa de seu representante legal (NOME)

  ,    cadastrado    no    CPF    nº 

  , RG nº  , declara que possui 

parceria celebrada com o Município de Belo Horizonte, através da 

Secretaria/Órgão  , com prestação de contas 

regular, nos termos do atestado anexo. 

 
(OBS: Juntamente a esta Declaração deve ser entregue Atestado de 

Regularidade da Prestação de Contas. O atestado deve ser exarado 

pelo órgão municipal responsável pela parceria, conforme modelo 

próprio). 

 
 
 

 

OU 
 
 

Caso a Organização da Sociedade Civil NÃO seja parceira em 

qualquer programa do Município de Belo Horizonte com obrigação 

de prestação de contas: 

 
Declaração de inexistência de parceria junto ao Município 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 

 
A Organização da Sociedade Civil (INSERIR RAZÃO SOCIAL DA OSC) 

  , cadastrada no CNPJ nº 

  , na pessoa de  seu representante legal 

(NOME)    , cadastrado no CPF  nº 



 

 

  , RG nº , declara que não 

possui, nessa data, qualquer convênio, acordo de cooperação ou parceria 

com dever de prestar contas firmado com a administração direta ou indireta 

do Município de Belo Horizonte. 

 
 

Belo Horizonte, de de 20   
 
 
 
 

 

Assinatura do representante legal da instituição 



 

 

 

Anexo VII 

Informações do serviço 

 
1. Recursos humanos mínimos necessários para execução do serviço. 

 
 

 
QUANTIDADE 

 
CARGO 

 
REQUISITO 

 
CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

 
ATIVIDADES 

 
01 (um) 

 
Coordenador/a 

 
Certificado de 

nível superior – 

desejável 

experiência em 

função 

congênere - 

Coordenação 

 
44h 

 
- Gestão técnica e administrativa do trabalho da 

unidade; 

- Gestão metodológica/pedagógica da unidade; 

- Gestão dos recursos humanos; 

- Articulação com a rede de serviços do entorno e 
do município, bem como com a comunidade local 
e com o Sistema de Garantia de Direitos; 

- Chefia da equipe de trabalho; 

- Cogestão dos estudos de caso e PIA6 e Relatórios 
circunstanciados dos/as usuários/as. 

 
02 (dois) 

 
Técnico/a 

 
Certificado de 

nível superior- 

(sendo 01 em 

psicologia e 01 

em Serviço 

Social) 

 
30h 

 
- Elaborar e executar, em conjunto com a 

coordenação e demais colaboradores, o Plano de 
Trabalho da unidade; 

- Organizar as informações das/os usuárias/os e 
respectivas famílias na forma de prontuário 
(pastas), no SIGPS7 ou sistema similar; 

- Elaborar PIAs, relatórios e demais documentos de 
acordo com as demandas da unidade; 

- Proceder ao acompanhamento das/os 
usuárias/os, tanto no aspecto psicossocial, 
quanto em relação aos encaminhamentos 

 

6 PIA - Plano individual de acompanhamento. 

 
7 SIGPS - Sistema de Informação e Gestão de Políticas Sociais é o sistema de registro de 
informações utilizado na Prefeitura de Belo Horizonte, no âmbito das ofertas realizadas na 
Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC). 



 

 
    necessários à garantia dos seus direitos 

conforme parâmetros das políticas públicas; 

- Promover o envolvimento da equipe da unidade 
no processo de fortalecimento e construção do 
vínculo com a família, grupo doméstico e/ou 
família extensa quando for demandado pela/o 
usuária/o; 

- Acompanhar a situação de cada usuária/o, 
orientando-a/o quando demandado – a família, 
grupo doméstico e/ou família extensa, bem como 
outras possibilidades de convivência familiar e 
comunitária; 

- Contribuir e apoiar a capacitação e o 
acompanhamento dos demais funcionários em 
suas rotinas de trabalho; 

- Favorecer a construção da autonomia e a 
preparação para o desligamento da/o usuária/o, 
em parceria com toda equipe da unidade; 

- Propor subsídios necessários à proposta 
metodológica da unidade; 

- Apoiar o coordenador no trabalho técnico, bem 
como articulações externas com vistas à 
qualificação do serviço. 

 
01 (um) 

 
Auxiliar 

administrativo 

 
Certificado de 

nível médio. 

 
44h 

 
- Executar serviços de apoio nas áreas de recursos 

humanos, administração, finanças e logística; 

- Atender fornecedores, demais funcionários da 
equipe da casa, da DLBT, CRLGBT e 
usuárias/os, fornecendo e recebendo 
informações sobre serviços; 

- Tratar de documentos variados, cumprindo todo o 
procedimento necessário referente aos mesmos; 

- Atuar junto do coordenador e demais funcionários 
da equipe com vistas à qualificação do serviço e 
gestão do trabalho. 

- Acompanhar as demandas referentes à 
manutenção da casa, repassando à coordenação 
o andamento de tais procedimentos. 



 

 

 
02 (dois) 

 
Cozinheiro/a 

 
Certificado de 

nível 

fundamental – 

desejável 

experiência em 

função 

congênere. 

 
Regime de 

Plantão 

12x36 

(Somente 

Diurno) 

 
- Cozinhar, organizar, zelar pela limpeza e 

supervisionar os serviços de cozinha; 

- Planejar cardápios e elaborar o pré-preparo, o 
preparo e a finalização de alimentos, observando 
métodos de cocção e padrões de qualidade dos 
alimentos; 

- Cuidar da organização da despensa e do 
armazenamento e previsões dos gêneros 
alimentícios. 

- Organizar e repassar à 
coordenação/administrativo, as demandas 
relacionadas à manutenção da cozinha e 
despensa. 

 
04 (quatro) 

 
Educador/a 

social – 02 (dois) 

no diurno, 02 

(dois) no 

noturno. 

 
Certificado de 

nível 

fundamental – 

desejável nível 

experiência em 

função 

congênere. 

 
Regime de 

plantão: 

12x36 

 
- Cuidar da alimentação, higiene e proteção; 

- Organizar o ambiente – espaço físico e atividades; 

- Acompanhar as/os usuárias/os, quando 
necessário, nos serviços requeridos no cotidiano; 

- Garantir a atenção, defesa e proteção das/os 
usuárias/os; 

- Assegurar os direitos das/os usuárias/os, 
abordando-as/os, sensibilizando-as/os e 
identificando suas necessidades e demandas. 

- Auxiliar as/os usuárias/os no processo de 
fortalecimento da autoestima e na construção de 
suas identidades; 

- Apoiar na preparação das/os usuárias/os para o 
desligamento 

 
04 (quatro) 

 
Porteiro/a – 02 

(dois) no diurno, 

02 (dois) no 

noturno. 

 
Certificado de 

nível 

fundamental – 

desejável 

experiência em 

função 

congênere. 

 
Regime de 

plantão: 

12x36 

 
- Recepcionar e orientar usuárias/os e visitantes; 

- Zelar pela guarda do patrimônio observando o 
comportamento e movimentação de pessoas 
para prevenir perdas, evitar incêndios, acidentes 
e outras anormalidades; 

- Controlar o fluxo de pessoas e veículos 
identificando-os e encaminhando-os aos locais 
desejados; 



 

 
     

- Receber mercadorias, volumes diversos e 
correspondências; 

- Fazer manutenções simples nos locais de 
trabalho. 

 
01 (um) 

 
Serviços gerais 

 
Certificado de 

nível 

fundamental – 

desejável 

experiência em 

função 

congênere. 

 
44h 

 
- Providenciar para que todos os ambientes 

estejam previamente em condições de higiene e 
limpeza para usufruto dos usuários(as) e equipe; 

- Fazer limpeza geral, arrumação e faxina, 
cuidando do ambiente interno e externo; 

- Utilizar o Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) para realizar todo e qualquer serviço; 

- Zelar pela manutenção de toda materialidade da 
instituição. 

 
 

2. MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 
 

 

 
N. 

 
Especificações 

 
Qtde. 

1 aparelho telefônico de mesa, sem fio 2 

 
2 

apoio para pés, estrutura em tubo de aço carbono, plataforma de apoio em plástico 

com revestimento emborrachado, anti-derrapante, inclinação ajustável, plataforma 

com 46 x 30 cm aproximadamente 

 
5 

 
3 

armário em aço, com 02 portas de abrir, 04 prateleiras, dimensões: 1,96 m de altura 

x 1,15 m de largura x 0,45 m de profundidade 

 
2 

 
4 

armário primeiros socorros em chapa de aço, puxador, fechadura, afixação na 

parede, medidas aprox. 1,00m x 0,55m x 0,25m. 

 
1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
arquivo de aço, arquivo para pastas suspensas, tamanho ofício, confeccionado em 

chapa de aço número 22, com reforço estrutural em chapa de aço número 18, nos 

04 cantos da caixa do arquivo (frente e fundo). composto por 04 gavetas 

sobrepostas, em chapa de aço número 22, com acabamento nas laterais com 

dobra, contendo, cada gaveta, armação para sustentação de pastas, em chapa de 

aço número 14. carrinho telescópico em chapa de aço número 18, com travessas na 

frente e fundo. calha do arquivo (corrediça) em chapa de aço número 14, com 08 

rolamentos esféricos (rolamento de aço, diâmetro de 1 polegada) em cada gaveta, 

com rolamento central preso através de rabicho, em chapa de aço número 18. 

frente das gavetas com puxadores cromados, fechadura tipo yale e visor porta 

etiqueta, para identificação. dimensões: altura 1,33 m x largura 0,47 m x 

profundidade 0,71 m. pintura em esmalte sintético, com tratamento antiferruginoso 

em banhos de decapagem e fosfatização, cor cinza-claro. variação aceitável de até 

5% (cinco por cento), a mais, nas dimensões 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 

 
6 

 
banco para jardim, em madeira, assento e encosto em réguas envernizadas, 

estrutura em ferro fundido, dimensões aproximadas: 60 cm de largura x 150 cm de 

comprimento x 78 cm de altura (variação aceitável de até 10%) 

 

 
3 

 

7 
 

cadeira de rodas, dobrável, apoios fixos 
 

1 

 
 

8 

 
cadeira sobre longarina, 03 lugares, sem braço, pés e suporte do encosto em tubo 

de aço cromado, encosto e assento em polipropileno injetado, com furo no encosto 

das cadeiras, dimensões aproximadas 1350 x 525 x 815 mm 

 
 

1 

9 cadeira giratória com apoios de braço 5 

 
10 

cadeira fixa, simples, sem braço, 04 pés, assento e encosto de formato anatômico, 

moldurados em chapa de aço ou madeira, estofados em espuma de nylon injetada, 

revestidos em couro sintético. 

 
42 

11 microfone (modelo profissional) 2 

 

12 

caixa de som amplificada, entrada usb, conexão bluetooth, rádio fm, equalizador 

digital, entrada auxiliar usb e cartão sd, entrada para microfone e instrumentos 

musicais, potência mínima 500w 

 

1 

 
13 

 
beliche de solteiro em aço reforçado dimensões aproximadas: 201x98x156cm. 

 
10 

14 
armário roupeiro com 12 portas para vestiário em aço com pitão para cadeado 

pintura na cor cinza medindo 1,98 x0.93 x 0.40 
1 



 

 

 
15 

 

estante de aço, desmontável, dimensões aproximadas 198x092x040, com 06 

prateleiras reguláveis, abertura nas laterais e fundo, pintura em epóxi, cor cinza 

 
5 

16 filtro de linha com mínimo de 04 tomadas tripolares 8 

17 forno de microondas, 34 litros 1 

18 freezer horizontal - capacidade mínima 150 l. 1 

 
 

19 

mesa redonda para reunião, medindo 1,10 de diâmetro, tampo em aglomerado de 

15 mm de espessura, revestido em laminado melamínico plástico (tipo formica) nas 

partes superior e inferior, acabamento com bordas arredondadas. estrutura em tubo 

de aço 75 mm, pintada em epóxi variação aceitável de até 10% (cinco por cento) 

nas dimensões. 

 
 

1 

20 mesa retangular para refeitório medida aproximada de 160x090 4 

 

21 
 

mesa para reunião retangular, dimensões 200x100cm (variação de 10%) 
 

1 

 
22 

 

mesa de escritório, tampo em madeira, com dimensões mínimas de 

aproximadamente 155x60, três gavetas 

 
5 

 
23 

a mesa para impressora com borda e material: estrutura em aço carbono e tampo 

em mdp. altura: 76 cm, largura: 60 cm, profundidade: 40 cm. 

 
1 

 
 

24 

mesa para terminal de computador, modelo fmc, cor ovo, dimensões: 800 x 600 x 

740 mm, conforme especificação em anexo 

mesa para computador com medidas aproximadas em 100x60 

 
 

5 

 

25 

microcomputador - tipo 2 (microprocessador com freq. mínima de 2.0ghz, 4gb de 

ram, hd 500gb, dvd-rw, monitor mínimo de 19 pol. ou superior, sist. op. windows - 64 

bits e msoffice). 

 

7 

 

26 

microcomputador portátil, tipo notebook, 

microprocessador com no mínimo freq. 2.0ghz, 4gb de ram, hd de 500gb, tela 15 

pol. led e sistema operacional windows 

 

1 

 

27 

multifuncional tecnologia laser - multifuncional impressora/ copiadora/ scanner/fax, 

velocidade mínima 16 ppm (preto, resolução 600x600 dpi, memória 128 mb, 

interface ethernet e usb, compatível com s.o. windows 

 

1 

 
28 

 

quadro branco, em madeira aglomerado, revestimento em laminado melamínico, 

moldura em alumínio, aproximadamente 120 x 90 cm 

 
1 



 

 

29 refrigerador doméstico, capacidade mínima 440 litros, frost free 1 

30 suporte fixo universal para tvs led, lcd, plasma, 3d e smart tv de 10” a 71” 1 

 
31 

tela de projeção, em plástico resistente, lavável, retrátil, enrolamento automático, 

estojo metálico, 2,10 x 1,50 metro aproximadamente (mínimo). 

 
1 

32 smart tv, mínimo de 42 polegadas 1 

 

33 
ventilador de coluna, oscilante, diâmetro mínimo de 50 cm, potência mínima de 150 

w, rotação de no mínimo 1400 rpm 

 

9 

34 
vídeo projetor multimídia, resolução mínima 1280x720, potência mínima de 3500 

lumens e conexão hdmi 
1 

35 
cadeira de banho dobrável confeccionada em aço para uso sanitário e chuveiro. 

assento sanitário removível, encosto, apoio para os braços e pés 
1 

36 cama de solteiro - em madeira maciça, dimensões aproximadas: 200x98m 1 

37 armário multiuso - dimensões aproximadas, 180x60cm. 2 

 

38 
 

purificador de água, refrigeração eletrônica, bivolt, sem necessidade de galões. 
 

1 

 

39 

roupeiro de aço 4 vãos 8 portas com prateleira interna, fechamento através de 

fechadura. segue as exigências da nr-17. medidas externas do roupeiro: altura: 193 

cm. largura: 138,0 cm. profundidade: 40 cm. medidas internas do vão: altura: 41 cm. 

largura: 26,5 cm; profundidade: 37,5 cm. 

 

5 

 
40 

sofá, 3 lugares, peso suportado 80kg, preenchido com espuma d-26, dimensões 

mínimas: 180x75x87cm. 

 
3 

41 máquina de lavar roupas - capacidade, 17kg 1 

 

42 

fogão industrial a gás doméstico, 6 bocas, 03 queimadores duplos e 03 simples, 

controle individual das chamas, em ferro fundido, grelhas 30x30, com forno, perfil de 

10 cm, com registro, estrutura em aço carbono espessura 02 mm, dimensões 

aproximadas 80x89x160 cm. 

 

1 

43 rack em madeira resistente- dimensões aproximadas: 173x73x40cm 1 

 

44 
armário de cozinha - mínimo 4 portas, 2 gavetas, dimensões aproximadas: 

180x120x40cm. 

 

1 

45 licença pacote office 365 family 1 

46 repetidor de sinal wi-fi, 600mbps (mínimo) 3 



 

 

3. UTENSÍLIOS DIVERSOS 
 

N. Especificações Qtde. 

1 abridor misto para latas e garrafas, em aço inoxidável 2 

2 afiador para faca, em aço, cabo em polietileno cor branco, lâmina com 25 cm 1 

 

3 
 

assadeira em alumínio, sem tampa, dimensões aproximadas: 47,5 x 31,0 x 6,5 cm 
 

3 

 
4 

assadeira em vidro temperado, retangular, com tampa, aproximadamente 39 x 23 x 05 

cm 

 
3 

5 bacia em alumínio, diâmetro 30 cm variação aceita de 10% nas dimensões 4 

6 bacia em alumínio, diâmetro 50 cm variação aceita de 10% nas dimensões 2 

7 bacia em alumínio, diâmetro 60 cm variação aceita de 10% nas dimensões 2 

8 bacia em plástico, diâmetro 50 cm variação aceita de 10% nas dimensões 2 

 
9 

 

balança de cozinha, digital, capacidade para até 10 kg, graduação de 100 gramas, 

mostrador em cristal líquido com 4 dígitos, alimentação por pilhas 

 
1 

10 batedeira planetária doméstica 1 

11 batedor para bife, em alumínio, médio 2 

12 caixa de plástico organizadora, com tampa, cores, 2,5l 6 

13 caixa de plástico organizadora, com tampa, cores, 5l 4 

14 caixa de plástico organizadora, com tampa, cores, 11l 2 

15 caixa de plástico organizadora, com tampa, cores, 25l 2 

16 caixa de plástico organizadora, com tampa, cores, 50l 2 

17 caixa de plástico organizadora, com tampa, cores, 36l 4 



 

 

 

18 

caldeirão em alumínio reforçado, espessura mínima 2,0 mm, linha profissional, com 

tampa, duas alças fixas, capacidade mínima 45 litros, diâmetro 40 cm 

aproximadamente, altura 36 cm aproximadamente 

 

1 

 

19 
caldeirão em alumínio reforçado, espessura mínima 2,5 mm, com tampa, duas alças 

fixas, capacidade mínima 12 litros 

 

1 

 

20 

 

caneco em alumínio, espessura mínima 2,0 mm, linha profissional, alça em baquelite, 

capacidade mínima 6,0 litros, diâmetro 20 cm aproximadamente 

 

2 

 

21 
caneco em alumínio, espessura mínima 2,0 mm, linha profissional, alça em madeira ou 

baquelite, capacidade mínima 3,0 litros 

 

2 

 

22 

carro armazém reforçado capacidade de carga até 200kg. fabricado em ferro. rodas 

maciças em borracha. diâmetro das rodas 200mm espessura das rodas 45mm 

dimensões do carro (cxlxa): 500 x 500 x 1280 aproximadamente 

 

1 

23 cesto de roupas - capacidade aproximada, 60 l. 3 

24 
chuveiro elétrico, em plástico rígido, 1/2 polegada, 127 v, potências de no mínimo 5200 

w 
5 

 
25 

 

coador em aço inoxidável, cônico, 25 cm de diâmetro aproximadamente, 25 cm de 

altura aproximadamente, cabo com 30 cm aproximadamente 

 
2 

26 coador para café, em flanela, número 08 5 

 
27 

cobertor para solteiro, tecido e não prensado, dimensões 140 x 210 cm, acabamentos 

laterais em fita de cetim com costura dupla, liso, xadrez ou listrado, cor firme, resistente 

ao processo de lavagem industrial 

 
42 

28 
colcha em tecido tipo piquet, 100 % algodão, liso, pré-encolhido, solteiro, cor bege, 

dimensões aproximadas 160 x 250 cm 
42 

 

29 

colchão em espuma, densidade 33, revestido em couro sintético tipo napa, cor cinza, 

impermeável, anti-alérgico, atóxico, lavável, costura sem viés aparente, 190 x 80 x 12 

cm aproximadamente 

 

21 

30 colher em aço inoxidável, para arroz - grande - aproximadamente 30 cm 3 

31 colher em aço inoxidável, para café 20 

32 
colher em aço inoxidável, para confecção de sucos, tipo bailarina, comprimento total 

30 cm aproximadamente 
1 



 

 

33 
colher em aço inoxidável, para cozinha, espessura mínima 1,0 mm, cabo de madeira, 

comprimento aproximado 28 cm 
3 

 

34 
colher em aço inoxidável, para cozinha, espessura mínima 1,0 mm, cabo de 

polipropileno, comprimento total 32 cm aproximadamente 

 

3 

35 
colher em aço inoxidável, para cozinha, espessura mínima 1,0 mm, comprimento total 

50 cm aproximadamente 
1 

36 
colher em aço inoxidável, para sopa, comprimento total aproximado 18 cm, peso 

mínimo 30 gramas 
30 

 

37 
 

concha em alumínio, diâmetro aproximado de 15 cm, com cabo mínimo de 44 cm 
 

3 

 
38 

concha em aço inoxidável, para refeição, diâmetro aproximado 12 cm, cabo inteiriço 

(sem emendas), comprimento 43cm aproximadamente 

 
1 

 
39 

cortador de legumes, manual, em alumínio fundido, pintura em epóxi, com cavalete, 

altura aproximada 41 cm, cortador com lâmina em aço inoxidável 

 
1 

 

40 
descascador de legumes, em aço inoxidável, tipo lâmina, comprimento aproximado 18 

cm 

 

2 

41 escorredor multiuso, 24 cm de diâmetro aproximadamente 2 

42 
escorredor para macarrão, em alumínio reforçado, com alça, com pé, 50 cm de 

diâmetro, variação 20 % 
1 

43 escumadeira em aço inoxidável, diâmetro de 15 cm 2 

44 espelho de cristal incolor, 4 mm de espessura, aprox. 0,80 x 0,50 cm 4 

45 espremedor de frutas, profissional inox, potência mínima de 500 w 1 

46 
amassador de batata inox, tamanho grande medidas: 12x17 (12 cm de diâmetro 

aproximadamente) 
1 

47 faca em aço inoxidável, para açougue, com cabo em polipropileno, 30 cm 1 

48 
faca em aço inoxidável, para legumes, cabo em polipropileno, resistente à máquina de 

lavar louças, comprimento aproximado de 18 cm 
2 

49 
faca em aço inoxidável, para refeição, peso mínimo 40 gramas, comprimento 

aproximado 21 cm 
30 



 

 

50 
faca em aço inoxidável para saladas, cabo em polipropileno, mínimo 20 cm de 

comprimento 
2 

 
51 

faca em aço inoxidável, tipo serra para pão, com cabo em plástico, 30 cm 

aproximadamente 

 
2 

52 fôrma, em alumínio, para bolo, redonda, com furo, diâmetro de 25 cm 3 

 

53 
fronha tecido 100 % algodão, gramatura mínima de 150 g/m², cores, dimensões: 50 x 

70 cm 

 

42 

 

54 
garfo em aço inoxidável, 02 dentes trinchante (aproximadamente 8 cm de 

comprimento), comprimento total mínimo de 50 cm 

 

1 

 

55 
garfo em aço inoxidável, para refeição, peso mínimo 25 gramas, comprimento 

aproximado 20 cm 

 

30 

56 
garrafa térmica, com tampa de botão de pressão, 02 litros - para café variação de até 

10% na capacidade 
3 

57 garrafa térmica, em plástico, tampa de rosca, com alça, capacidade 03 litros - leite 1 

 

58 
 

garrafa térmica, em plástico, tampa giratória, capacidade 05 litros - para suco 
 

1 

 

59 
lençol para solteiro, 100% algodão, gramatura mínima 150 g/m², cores , com elástico, 

dimensões mínimas: 188 x 88 cm 

 

42 

60 liquidificador industrial alta rotação 4 litros 1200w, lâmina em aço inoxidável, 110 v 1 

61 lixeira em plástico, alta resistência, capacidade 20 litros, com tampa acionada por pedal 8 

62 lixeira em plástico, alta resistência, capacidade 50 litros, com tampa acionada por pedal 3 

 

63 

luva de segurança, térmica, em tecido impermeável, fibras sintéticas, retardante a 

chamas, forração destacável e higienizável, , comprimento total de 60 cm 

aproximadamente, para utilização em temperatura de até 250 graus celsius 

 

1 

64 
panela de pressão, em alumínio, 15 litros, válvula de segurança, cabo em plástico, com 

aprovação do inmetro 
1 

 
65 

panela tipo caçarola, em alumínio, reforçada, com tampa, 02 alças, espessura mínima 

de 4 mm, dimensões aproximadas: 36 cm de diâmetro x 17 cm de altura 

 
2 



 

 

 
66 

panela tipo caçarola, em alumínio, reforçada, com tampa, 02 alças, espessura mínima 

de 5 mm, dimensões aproximadas: 50 cm de diâmetro x 23 cm de altura 

 
2 

 
67 

panela tipo frigideira, em alumínio, com revestimento interno anti-aderente, cabo em 

polipropileno, 24 cm de diâmetro aproximadamente 

 
2 

 

68 
pegador para massa, em aço inoxidável, com dentes, comprimento aproximado de 28 

cm 

 

3 

69 pegador para salada, com garras, em aço inoxidável, comprimento aproximado 28 cm 3 

70 peneira em aço inoxidável, com cabo em aço inoxidável, diâmetro aproximado 12 cm 2 

71 peneira em aço inoxidável, com cabo em aço inoxidável, diâmetro aproximado 25 cm 1 

 

72 
 

pote em vidro, redondo, com tampa, capacidade aproximada de 2000ml 
 

5 

73 prato para refeição em plástico rígido, fundo, não descartável. 25 

74 prato para refeição em vidro, fundo, diâmetro aproximadamente 23cm. 30 

 
75 

processador de alimentos, doméstico, tipo multiprocessador, em plástico reforçado, 

mínimo de 02 velocidades, potência mínima de 800w, jarra transparente, 110 v 

 
1 

76 ralador para cozinha, manual, em aço inoxidável, com 4 faces, com alça 2 

 
77 

tábua para carne, em polietileno, cores variadas, dimensões aproximadas 50 cm de 

comprimento x 30 cm de largura, espessura mínima 01 cm 

 
2 

78 
toalha para banho, em tecido de algodão, felpudo duplo, dimensões mínimas 130 x 80 

cm, peso mínimo 330 g/m², 
42 

79 travesseiro em espuma, forrado em courvin, dimensões: aproximadamente 60 x 40 21 

80 conjunto de xícaras para café 50 ml, em louça, branca, sem pires, com 6 unidades 4 

81 xícara para chá, em vidro, branca, sem pires, 200 ml 30 

82 copo americano em vidro - capacidade aproximada, 190 ml. 40 

83 copo de suco em vidro - capacidade aproximada, 300 ml. 30 

84 jarra de suco 3l 4 



 

 

85 filtro de barro, 2 velas, capacidade aproximada: 15 l. 2 

86 cortina blackout com voil, dimensões aproximadas: 280x180cm. 6 

87 bastão para cortina, dimensão aproximada: 260 cm 6 

88 escada doméstica em alumínio, dimensões aproximadas: 200x49cm 1 

89 
vassoura de pêlo artificial em pé, largura de 30cm (variação aceitável 5%) com cabo 

de madeira com medida mínima de 120 cm 
2 

 
90 

vassoura de pêlo artificial deitada, largura de 40cm, corpo e cabo em madeira, 

comprimento de 150cm, (variação aceitável de 5%), cabo com revestimento em 

plástico. 

 
2 

91 pano de prato em algodão atoalhado, 44x70cm aproximadamente. 10 

 

92 
kit de pano de prato, com 20 unidades, 100% algodão, bainha, dimensões: 45x65cm 

(variação aceitável de até 10%). 

 

1 

93 
kit pano para limpeza de chão, com 20 unidades, em algodão cru, aproximadamente 

50x70cm 
1 

94 balde em plástico com alça, 10 l. 3 

 
95 

ferro de passar roupa a vapor, base em alumínio, com ponta penetrante, borda salva- 

botões, cordão elétrico articulado e flexível, comando vapor/seco, jato para umedecer, 

sistema de auto-limpeza cabo anatômico, 110 v. 

 
2 

96 mangueira com engates rosqueados em pvc, 10m 1 

97 vasilha em plástico rígido, tipo saladeira, 5l aproximadamente 2 

98 tampa de vaso sanitário 5 

99 lâmpadas - kit com 10 lâmpadas de led, mínimo de 12 w 3 

100 botijão de gás 45l 2 

101 rodo plástico 40cm preto com cabo de madeira 120cm 2 

102 pá para lixo plástica com cabo de madeira (dimensão aproximada de 80 cm) 2 

103 kit com 12 flanelas 34cm x 50cm 100% algodão laranja 2 

104 balde em plástico com alça, 20 l. 2 

105 pregadores de roupa, kit com 36 unidades 2 

106 vassoura piaçava, cabo de 120 cm 2 

107 rodo plástico 60cm preto com cabo de madeira 120cm 2 

108 kit cavalete c/ 1 manômetro e 1 registro individual para instalação 2 botijão p45 1 



 

 

4. Provisões de estrutura 

A oferta do serviço contará com a seguinte estrutura a ser garantida em 

permanente estado de adequada conservação e funcionamento para a execução 

do serviço. 

 

4.1 - Infraestrutura / espaço mínimo: 

Preconiza-se que seja imóvel com aspecto semelhante ao de uma residência, 

em local com possibilidade de circulação pelo município e acesso a demais 

ofertas de políticas públicas. 

 

Em seus aspectos gerais deve prezar pelas condições de acessibilidade, 

conforme normativas específicas, bem como com condições de conforto, bem 

estar e privacidade às/aos usuárias/os, ao mesmo tempo que disponha de 

espaço para a realização do trabalho técnico a ser desenvolvido em função de 

tratar-se de equipamento de execução de política pública. 

 

Sua estrutura deverá contar: 

- Quartos: 

- Cada quarto deverá contar com número de camas equivalente ao 

número máximo de pessoas que as utilizarão. Sua dimensão 

deverá ainda levar em consideração a necessidade de conter 

nele mobiliário destinado à guarda de pertences pessoais. 

- Recomenda-se a utilização do cálculo de 04 moradores por 

quarto, possibilitando assim maior conforto e privacidade do 

público atendido. 

- Deverá ainda contar com cômodo adequado ao repouso do 

educador social responsável pelo horário noturno. 

- Banheiro: 

- Serão considerados contendo no mínimo 01 lavatório, 01 vaso 

sanitário e 01 chuveiro aquecido com divisória. 

- Deverá dispor de banheiro para uso da equipe de profissionais, 

chuveiro opcional. 

- No mínimo 01 Banheiro em conformidade com as normas de 

acessibilidade8 (ideal para todos). 

- Para uso coletivo, mínimo de 01 banheiro para cada 05 pessoas. 
 
 
 

 

8 Norma ABNT NBR 9050:2015/Em1:2020 
http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1596842151Emenda_1_ABNT_NBR_9050 
_em_03_de_agosto_de_2020.pdf 

http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1596842151Emenda_1_ABNT_NBR_9050


 

 

- No caso da existência de 

banheiros de uso coletivo (estilo vestiário), as estruturas deverão 

contar com condições de privacidade para o uso de vaso sanitário 

e chuveiro aquecido com divisória, sendo mantido a mesma base 

de cálculo moradores/vaso sanitário e moradores/chuveiro; e não 

podendo ser uma única unidade coletiva na residência. 

- Sala de convivência: 

- Espaço destinado à convivência das pessoas residentes na 

instituição. 

- Deve dispor de espaço para acomodar moradores e educadores 

em momentos de lazer e convivência. 

- Deve contar com TV e aparelho de som para atividade de lazer e 

interação. 

- Deve dispor de mobiliário adequado à sua função e quantitativo 

de pessoas. 

- Sala de atividades: 

- Espaço destinado a atividades de estudo e utilização de 

computadores. 

- Deverá contemplar estrutura física e mobiliário adequados para a 

realização de atividades de estudo, com mesas e cadeiras 

adequadas, bem como computadores a serem utilizados como 

forma de entretenimento. 

- Deverá contemplar no mínimo 03 computadores (com acesso à 

internet), além de duas mesas de estudo. 

- Por se tratar de ambiente de estudo, deverá privilegiar local de 

boa iluminação. 

- Refeitório: 

- Espaço destinado à realização de refeições de maneira coletiva 

entre residentes. 

- Deve contar com dimensões adequadas para acomodação de 

moradores e educadores nos momentos de refeição coletivas e 

interações. 

- Deve dispor de mobiliário adequado à sua função. 

- Cozinha: 

- Deverá ser adequada ao preparo de refeições em volume 

compatível ao número de pessoas atendidas e educadores. 

- Deverá dispor de equipamentos, eletrodomésticos e utensílios 

necessários às rotinas de preparo de refeições, bem como para 

servi-las nos momentos de alimentação. 

- Deverá contar com armários (ou similares) para acomodação dos 

equipamentos, eletrodomésticos e utensílios. 

- Deverá ainda adequar-se às orientações da Subsecretaria de 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

- Despensa: 

- Deverá ser instalada em local arejado, porém protegido. 



 

 

- Deverá dispor de mobiliário 

adequado para armazenamento de gêneros alimentícios a serem 

utilizados no dia-a-dia da casa. 

- Deverá ainda adequar-se às orientações da Subsecretaria de 

Segurança Alimentar e Nutricional. 

- Área de serviço: 

- Deverá ser cômodo destinado ao armazenamento e manejo de 

produtos e materiais de limpeza, contando, para tanto, com 

utensílios e mobiliário adequado a tal função. 

- Deverá ser espaço destinado ainda aos cuidados com itens 

necessários ao funcionamento da casa, tais como roupas de 

cama, mesa e banho. 

- Deverá contar com estrutura física e equipamentos necessários 

para a lavagem e secagem das roupas pessoais do público 

atendido. 

- Rouparia: 

- Deverá contar com estrutura física e mobiliário adequados para 

armazenamento das roupas de cama, mesa e banho em 

quantidade suficiente para atenção ao pleno funcionamento da 

casa em sua capacidade máxima de acolhimento. 

- Área externa: 

- Desejável que a casa possua área externa que possibilite espaço 

adicional de convivência e lazer. 

- O uso do espaço pode se dar tanto no sentido da convivência, 

como na utilização do mesmo para atividades previstas no plano 

de trabalho de técnicos e educadores sociais, com atividades que 

prevejam a conservação do espaço de uso coletivo e mesmo a 

construção e manejo de hortas e jardins. 

- Deverá contar com estrutura adequada para sua utilização. 

- Sala de coordenação: 

- Destinada à realização das atividades de coordenação do 

equipamento. 

- Deverá contar com estrutura adequada para a realização do 

trabalho do coordenador, incluídos aqui desde mobiliário a 

equipamentos eletrônicos necessários. 

- Deverá contar com espaço para armazenamento de documentos 

sobre a gestão da unidade e de materiais para a utilização nas 

funções administrativas. 

- Assim como os cômodos citados em seguida (Sala de equipe 

técnica/administrativo; sala de atendimento individual; sala de 

reuniões) devem preferencialmente localizar-se em espaço 

destinado para atividades técnicas e de gestão do equipamento, 

privilegiando assim que os demais espaços possuam a estrutura 

mais próxima de uma residência. 

- Sala de equipe técnica / administrativo: 



 

 

- Deverá ser espaço para o 

trabalho da equipe técnica e administrativa da unidade em 

momentos de não atendimento, visto a existência de espaços 

destinados a essa finalidade. 

- Deve dispor de dimensões adequadas para tal finalidade, bem 

como mobiliário adequado ao trabalho, guarda de materiais de 

escritório, arquivamento de documentos relacionados à atuação 

técnica e administrativa da unidade. 

- Sala de atendimento individual: 

- Deverá ser adequada em condições de acolhida e privacidade 

para a realização de atendimento individualizado pela equipe da 

unidade. 

- Deverá contar com mobiliário adequado à realização de atividade 

técnica. 

- Sala de reuniões: 

- Deverá contemplar dimensões adequadas para a realização de 

reuniões internas e externas às equipes da casa (tais como 

representantes de outros serviços e equipamentos da rede). 

- Deverá servir para atendimentos em grupos e outras atividades 

coletivas. 

- Deve contar com mobiliário adequado para acomodar 12 

participantes. 

- Preferencialmente deve contar com posicionamento na 

organização da casa que privilegie a privacidade das 

discussões/atendimentos em grupos ou atividades coletivas. 

4.2 - Sustentação do Serviço 

- Organização para atendimento ininterrupto todos os dias do mês/ano, 24 

horas: 

- Tal organização diz respeito à escala para permanência de 

educadores, porteiros e cozinheiros(as) em escala de jornada 

12/36, todos os dias da semana (incluídos finais de semana e 

feriados), com a contratação de feristas para reposição nos 

momentos de férias e licença médica; além da presença da 

equipe administrativa/coordenação em horário comercial e equipe 

técnica em jornada de 30 horas semanais, considerados 

momentos de coincidência e alternância de turnos entre 

Assistente Social e Psicóloga(o). 

- Estrutura física do imóvel com toda infraestrutura de energia elétrica, 

internet, TV, telefonia, esgoto, água potável e coleta de lixo. 

- Estrutura física que preserve, na medida do possível, a arquitetura de 

uma casa assemelhando-se a uma residência comum. 

- Estrutura física do imóvel adequada ao serviço, sendo executadas as 

adaptações necessárias. 



 

 

- Imóvel com 

equipamentos/mobília/eletroeletrônicos compatíveis a cada cômodo, 

considerando-se a natureza do cômodo (descrição no item 4.1) e volume 

de pessoas a serem atendidas. 

- Instalações sanitárias higienizadas de forma e frequência compatível ao 

nível de utilização e com condições de uso que resguardem a 

privacidade, incluídas aqui a existência de portas (preferencialmente) ou 

cortinas internas. 

- Fornecimento de meios para acesso a transporte para inclusão dos 

usuários à rede de serviços (vale-transporte). 

- Cozinha do imóvel devidamente equipada conforme orientações da 

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (SUSAN); 

- Local de depósito de alimentos apropriado para sua conservação 

conforme orientação da SUSAN; 

- Fornecimento de gêneros alimentícios e orientações para o preparo, 

guarda e manejo de refeições pela Subsecretaria de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SUSAN). 

- Computadores com acesso à internet para utilização das pessoas 

acolhidas, para fins de estudo, comunicação e lazer. 

- Instalações elétricas embutidas. 

- Janelas com proteção. 

- Botijões de gás, produtos de limpeza, medicamentos e outros produtos 

tóxicos devidamente armazenados. 

- Escadas (quanto existirem) com corrimãos e fita de segurança 

antiderrapante nos degraus. 

- Suporte, acompanhamento e monitoramento da execução do serviço por 

parte da Diretoria de Políticas para a População LGBT/SUDC. 


