
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMASAC Nº. 009/2021 

 

SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A 

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS 

FAMÍLIAS/MODALIDADE CENTRO-DIA PARA PESSOAS 

IDOSAS, NO 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 

Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas 

famílias/modalidade Centro-Dia para pessoas idosas, no município de 

belo horizonte. 

 

Para este chamamento público estão previstos recursos no montante 

de R$2.540.731,37 (dois milhões quinhentos e quarenta mil 

setecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos) oriundos do 

Fundo Municipal do Idoso - FUMID. 

 

O presente edital, bem como seus anexos, estará disponível 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): 

 

 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; Decreto Municipal nº. 16.746 de 10 de outubro de 
2017; 

  Lei Federal nº 8742/1993 e sua alteração por meio da lei nº 

12435/2011 – Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS; 

 Lei Federal nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; 

 Resolução CNAS nº 109/2009 – Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioasssistenciais do SUAS; 

 Resolução CNAS nº 033/2012 – Norma Operacional Básica do 

Sistema Único da Assistência Social - NOB; 

 Resolução CNAS nº 269/2006 – Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do SUAS – NOB/RH; 

 Resolução CNAS nº 145/2004 – Política Nacional de Assistência 

Social – PNAS; 

 Resolução CNAS n.º 09/2014 - Ratifica e reconhece as 

ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino 

médio e fundamental do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS; 

 Lei nº 10.836 – Dispõe sobre a Política de Assistência Social no 

município, institui o Sistema Único de Assistência Social – SUAS 

BH; 

 Decreto nº 9.921, de 18 de julho de 2019 - Consolida atos 

normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem 

sobre a temática da pessoa idosa; 

 Deliberação Conselho Municipal do Idosos de Belo Horizonte nº 

001/2021 – Aprova repasse do Fundo Municipal do Idoso de 

Belo Horizonte para a Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC). 

 

 

 



2. OBJETO 

 

Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público selecionar 

Organização da Sociedade Civil (OSC) regularmente constituída, com 

sede ou instalações no Município de Belo Horizonte e devidamente 

habilitada no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) para 

celebração de parceria para execução do Serviço de Proteção Social 

Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias/modalidade Centro-Dia para pessoas idosas, no município de 

Belo Horizonte. 

 

3. POLÍTICA, PLANO, PROGRAMA OU AÇÃO 

O Centro-dia é um importante equipamento para execução do Serviço 

de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e 

suas Famílias vinculado à Proteção Social Especial do Sistema Único 

de Assistência Social de Belo Horizonte – SUAS/BH. 

Trata-se de uma oferta fundamental para promover a autonomia, a 

inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

participantes e para isso, conta com equipe específica e habilitada 

para a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de 

dependência que requeiram cuidados permanentes ou temporários. A 

ação da equipe será sempre pautada no reconhecimento do potencial 

da família e do cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e 

na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de 

cuidados diários prolongados. 

O serviço oferta atendimento especializado a famílias com pessoas 

com deficiência e idosos, com algum grau de dependência, que 

tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais 

como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes 

discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de 

cuidados adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do 

cuidador, desvalorização da  potencialidade/capacidade da pessoa, 

dentre outras que agravam a dependência e comprometem o 

desenvolvimento da autonomia. 

Por meio de equipe técnica e cuidadores, o serviço oferece 

atendimento em equipamento público a pessoas idosas dependentes 

ou semidependentes. É necessária a adesão da família para a 

inserção no Serviço, através de assinatura em documento específico. 



O serviço funcionará de segunda-feira à sexta-feira, de 08 às 18 

horas. 

São elaboradas, pela equipe de referência do Serviço (psicólogo, 

assistente social e terapeuta ocupacional), rotinas de cuidado com 

atividades que deverão ser desenvolvidas com cada usuário, 

relacionadas ao desenvolvimento da independência e autonomia. A 

equipe de referência do Serviço é responsável pelo 

atendimento/acompanhamento familiar.  

Constitui trabalho social ao serviço: Acolhida; escuta; informação, 

comunicação e defesa de direitos; articulação com os serviços de 

políticas públicas setoriais; articulação da rede de serviços 

socioassistenciais; articulação interinstitucional com o Sistema de 

Garantia de Direitos; atividades de convívio e de organização da vida 

cotidiana; orientação e encaminhamento para a rede de serviços 

locais; referência e contrarreferência; construção de plano individual 

e/ou familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; estudo social; 

diagnóstico socioeconômico; cuidados pessoais; desenvolvimento do 

convívio familiar, grupal e social; acesso à documentação pessoal; 

apoio à família na sua função protetiva; mobilização de família 

extensa ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de 

redes sociais de apoio; mobilização para o exercício da cidadania; 

elaboração de relatórios e/ou prontuários 

A equipe de referência do Serviço participará de processos de 

educação permanente ofertado pela Subsecretaria Municipal de 

Assistência Social e organização da sociedade civil parceira para a 

execução e qualificação do trabalho, bem como acompanhamento 

técnico metodológico. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral: Possibilitar por meio dos acessos aos direitos 

socioassistenciais a redução e prevenção de situações de 

isolamento social e de abrigamento institucional, a diminuição 

da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada 

de cuidados a pessoas com dependência e a redução dos 

agravos decorrentes de situações violadoras de direitos. 

 

4.2 Objetivos específicos:  

4.2.1.Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de 



pessoas idosas com dependência, seus cuidadores e suas 

famílias; 

4.2.2.Desenvolver ações especializadas para a superação das 

situações violadoras de direitos que contribuem para a 

intensificação da dependência; 

4.2.3.Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, 

assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;  

4.2.4.Promover acessos a benefícios, programas de transferência de 

renda e outros serviços socioassistenciais, das demais políticas 

públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos;  

4.2.5.Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a 

sua sobrecarga de trabalho e utilizando meios de comunicar e 

cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente 

cuidados de manutenção; 

4.2.6.Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos 

provenientes da relação de prestação/demanda de cuidados 

permanentes/prolongados. 

4.2.7.Fortalecimento da convivência familiar e comunitária; 

4.2.8.Melhoria da qualidade de vida familiar; 

4.2.9.Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao 

desenvolvimento de autonomias. 

 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

5.1 Para a execução da parceria decorrente deste Chamamento 

Público serão destinados o valor de R$2.540.731,37 (dois milhões 

quinhentos e quarenta mil setecentos e trinta e um reais e trinta e 

sete centavos) oriundos do Fundo Municipal do Idoso. 

 

5.2 As despesas decorrentes da execução do objeto serão 

acobertadas pelas seguintes dotações orçamentárias:  

1018.1100.08.241.235.2697.0002.339039.68.00.30.1.78 

 

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 09/2021: de 01 

de dezembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 (mínimo de 30 

dias corridos nos termos do art. 26 da Lei 13019/14). 

6.2 Formalização de consultas: 08/12/2021 (Até o 5º dia útil após a 

publicação do edital). 

6.3 Impugnação do edital: 15/12/2021 (prazo de 10 dias úteis 

contados de sua publicação). 

6.4 Entrega do envelope ou envio de e-mail contendo a proposta 

técnica da OSC e os documentos de comprovação das condições 

de participação: 03/01/2022 á 07/01/2022 (a partir do 1º dia 

útil após o período de publicação do edital com prazo mínimo de 

3 dias úteis). 

6.5 Publicação dos resultados da etapa competitiva do processo de 

seleção: 28/01/2022 

6.6 Recurso dos resultados da etapa competitiva do processo de 

seleção: 5 dias úteis contados da publicação dos resultados. 

6.7 Apresentação de contrarrazões pelos interessados aos recursos 

recebidos referentes ao resultado da etapa de seleção e de 

análise da habilitação: 3 dias úteis contados a partir da 

publicação dos recursos no Portal das Parcerias. 

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 o dia 09/02/2022. 

 

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 Não é permitida a atuação em rede pelas Organizações da 

Sociedade Civil. 

 

 

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. 

8.1 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. 

8.2  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.  

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 

mailto:comissaodeselecao.smasac@pbh.gov.br


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:     ________________________________________ 

CNPJ: _________________________________________________ 

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO: ______________________________ 

 

10.5 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. 

10.6 Somente serão admitidas propostas relacionadas aos objetivos 

especificados na forma do item 4 deste edital. 

10.7 Em nenhuma hipótese será permitida a emenda, retificação, 

alteração e/ou complementação da proposta após sua apresentação, 

inclusive por via recursal. 

10.8 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. 

10.9 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: 

 

ETAPA COMPETITIVA 

Critérios de avaliação e classificação das Organizações 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 
 

Peso 
Total 

de 

Pontos 

Adequação da 
proposta aos objetivos 
específicos (item 4.2 

do projeto) em que se 
insere a parceria. 

0 – Não 
atende; 2,5 

atende 
parcialmente; 

5 - atende 

1 5 

Verificação da compatibilidade da 
proposta aos itens dos objetivos 

específicos. 
 

Clareza e objetividade 
da proposta para 

execução do serviço. 

0 – Não 
atende; 2,5 

atende 
parcialmente; 

5 - atende 

1 5 

Verificação do nível de clareza e 
objetividade para a execução do 

serviço. 
 

Inovação e coerência 
da proposta para 

execução do serviço. 

0 – Não 
atende; 2,5 

atende 
parcialmente; 

5 - atende 

1 5 

Verificação de aspectos inovadores e 
nível de coerência para a execução do 

serviço proposto. 
 

Clareza, objetividade 
e coerência na 

proposta de metas, 
indicadores e 

cronograma de 
execução do serviço. 

0 – Não 
atende; 2,5 

atende 
parcialmente; 

5 - atende 

1 5 

Verificação do nível de clareza, 
objetividade e coerência na 

proposição de metas, indicadores e 
cronograma para a execução do 

serviço. 
 

Clareza, objetividade 
e coerência na 

proposta de gestão de 
informação, 

monitoramento e 
avaliação do Serviço. 

0 – Não 
atende; 2,5 

atende 
parcialmente; 

5 - atende 

1 5 

Verificação do nível de clareza, 
objetividade e coerência na gestão de 

informações, monitoramento e 
avaliação para a execução do serviço. 

 

TOTAL DE PONTOS DO ITEM 1: 25 PONTOS 

Item 2: Consistência do Planejamento Financeiro 

 

Elementos para 

avaliação 

Nota  

Meios de análise e comprovação  

Nota 
 

Peso 
Total 

de 

Pontos 

Detalhamento, 
objetividade e 

coerência com valores 

0 – Não 
atende; 2,5 

atende 
1 5 

a) Verificação contábil e trabalhista da 
execução financeira da gestão dos 
Recursos Humanos do serviço.   



de mercado do Plano 
de Aplicação de 

Recursos no que se 
refere aos Recursos 
Humanos do Serviço. 

parcialmente; 
5 - atende 

b) Verificação e monitoramento de 
valores de remunerações conforme 
mercado de trabalho 
c) Verificação do arquivamento da 
memória de cálculo 

Detalhamento, 
objetividade e 

coerência com valores 
de mercado do Plano 

de Aplicação de 
Recursos para 

execução das oficinas, 
assessoria 

administrativa/contábil; 
eventos 

(encontros/reuniões); 
e material de consumo 

0 – Não 
atende; 2,5 

atende 
parcialmente; 

5 - atende 

1 5 

a) Verificação da coerência com os 
valores de mercado na execução de 
oficinas, assessoria administrativa/ 
contábil; eventos (encontros/reuniões); 
e material de consumo presentes na 
proposta  
b) Verificação da existência de 3 (três) 
Orçamentos para cada item ou grupo 
de itens. 
c) Verificação do arquivamento da 
memória de cálculo contendo a média 
dos orçamentos apresentados. 

TOTAL DE PONTOS DO ITEM 1: 10 PONTOS 

Item 3: Experiência com convênios e parcerias 

 

Elementos para 

avaliação 

Nota  

Meios de análise e comprovação  

Nota 
 

Peso 
Total 

de 

Pontos 

A OSC já firmou 
convênio ou parcerias 
com a PBH ou outros 

órgãos 
públicos/organização 

social de direito 
privado para execução 

de serviços, 
programas ou projetos 

e demonstrou 
eficiência e eficácia 

técnica e 
administrativa 

(prestação de contas/ 
acompanhar/atualizar 

as exigências de 
habilitação jurídica e 

fiscal). 
 

0 – Não 
possui; 5,0 
de 1 a 12 

meses; 10,0 
até 24 

meses; 15 
até 36 

meses; 20 
acima de 36 

meses 

1 20 

Verificar a existência dos 
comprovantes de experiência prévia 
na realização de parcerias ou de 
objeto de natureza semelhante, 
conforme inciso V do Art. 27 do 
Decreto Municipal nº. 16.746/2017. 
OBS: O período de execução do 
objeto deverá estar expresso na 
documentação comprobatória para 
que seja possível mensurá-lo. 

TOTAL DE PONTOS DO ITEM 3: 20 PONTOS 

Item 4: Experiência 

 

Elementos para 

avaliação 

Nota  

Meios de análise e comprovação  

Nota 
 

Peso 
Total 

de 

Pontos 

A OSC possui algum 
trabalho já 

desenvolvido com 
pessoas IDOSAS. 

0 – Não 
possui; 5,0 

possui 

1 
 

05 
 

Verificar a existência de comprovantes 
de experiência prévia no atendimento 
a idosos. 

A OSC possui 
experiência com o 

0 – Não 
possui; 5,0 

1 05 
Verificar a existência de comprovantes 
de experiência prévia na realização do 



objeto em questão 
neste chamamento.  

 

possui objeto da parceria ou de objeto de 
natureza semelhante, conforme inciso 
V do Art. 27 do Decreto Municipal nº. 
16.746/2017. 
 

TOTAL DE PONTOS DO ITEM 4: 10 PONTOS 

Item 5: CEBAS 

 

Elementos para 

avaliação 

Nota  

Meios de análise e comprovação  

Nota 
 

Peso 
Total 

de 

Pontos 

A organização da 
sociedade civil possui 
a Certificação das 
Entidades 
Beneficentes de 
Assistência Social – 
CEBAS 

0 – Não 
possui; 5,0 
possui 

1 15 

Verificar se a OSC possui Certificação 
das Entidades Beneficentes de 
Assistência Social – CEBAS, caso 
possua. Informações disponíveis em: 
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-
social/entidade-de-assistencia-
social/certificacao-de-entidades-de-
assistencia-social 

TOTAL DE PONTOS DO ITEM 5: 15 PONTOS 

Item 6: Estrutura Física 

 

Elementos para 

avaliação 

Nota  

Meios de análise e comprovação  

Nota 
 

Peso 
Total 

de 

pontos 

A OSC possui 
infraestrutura 
administrativa 
adequada, sendo 
esta: salas de 
coordenação, reunião, 
escritório 
administrativo, já 
instalada, sendo 
possível 
compartilhamento com 
outros projetos, e que 
possa acolher a 
execução do serviço.  
 

0 – Não 
atende; 10 – 
atende 
parcialmente; 
20 atende 

1 20 

Verificar a existência de: Declaração 
da OSC afirmando possuir 
infraestrutura destinada ao projeto; 
inventário de mobiliário; fotografias do 
local; visita técnica 

TOTAL DE PONTOS DO ITEM 6: 20 PONTOS 

TOTAL DE PONTOS GLOBAL: 100 PONTOS 

Decreto Municipal nº. 16.746/2017. 

Art. 27 V – comprovantes 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 OSCs; b) relatórios de atividades com comprovação das ações 

desenvolvidas; c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento 

realizadas pela OSC ou a respeito dela; d) currículos profissionais de integrantes da OSC, 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, 

http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/entidade-de-assistencia-social/certificacao-de-entidades-de-assistencia-social
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/entidade-de-assistencia-social/certificacao-de-entidades-de-assistencia-social
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/entidade-de-assistencia-social/certificacao-de-entidades-de-assistencia-social
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/entidade-de-assistencia-social/certificacao-de-entidades-de-assistencia-social


instituições de ensino, redes, OSCs, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, 

conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; f) prêmios de relevância recebidos no 

País ou no exterior pela OSC; 

 

 

 

 

11.1  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.  

11.2  Será eliminada a proposta que não contenha as seguintes 

informações: 

a) Não apresentar informações sobre a Descrição do nexo entre a 

descrição da realidade objeto da parceria e a atividade ou o projeto 

proposto; 

b) Não apresentar informações sobre as ações a serem executadas, 

as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas; 

c) Não apresentar informações sobre os prazos para a execução das 

ações e para o cumprimento das metas; 

d) Não apresentar informações sobre o valor global, quando for o 

caso; 

e) Receber nota zero no elemento para avaliação “Adequação da 

proposta aos objetivos específicos (cláusula 4, Objetivos) em que se 

insere a parceria” constante no item 1 dos critérios de avaliação; 

f) Não apresentar as referências de preço solicitadas para avaliação 

dos elementos no item 2 - Consistência do Planejamento Financeiro - 

dos critérios de avaliação; 

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

Plano de aplicação dos recursos financeiros - dos critérios de 

avaliação. 

 

11.3  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, com vistas à emissão de parecer técnico que definirá a 

classificação da mesma. 

 

11.4  Havendo empate na classificação das propostas serão adotados 

os seguintes critérios para desempate: 

 

I - Maior pontuação obtida no item 1 do quadro acima; 

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



III - Maior pontuação obtida no item 2 do quadro acima; 

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

V - Maior pontuação obtida no item 6 do quadro acima; 

VI – Maior pontuação obtida no item 5 do quadro acima; 

VII – Permanecendo o empate, será realizado sorteio público. 

 

11.5  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. 

11.6  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. 

11.7  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 inscrição ou prova de solicitação de inscrição da 

organização da sociedade civil junto ao Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS. 

XII – 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; 

XIII – 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); 

XIV - 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; 

XV – Atestado de regularidade de prestação de contas ou declaração 

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

VI); 

 

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 Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 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, 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; 

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


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 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. 

 

19.7.1. Para a formalização da parceria a Organização da Sociedade 

Civil habilitada e classificada deverá comprovar a efetiva e regular 

inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e 

Conselho Municipal do Idoso – CMI 

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 

Seleção de organização da sociedade civil para celebração de 

parceria para execução do Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias/modalidade 

Centro-dia para pessoas idosas, no município de Belo Horizonte. 

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 

Selecionar entidade socioassistencial para executar o atendimento 

em centro-dia para pessoas idosas, com algum grau de 

dependência, que estejam em situação de violação de direitos, 

buscando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários por 

meio da oferta do serviço de proteção social especial para pessoas 

idosas e suas famílias. 

5. DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

O processo de envelhecimento no Brasil está acontecendo de 



forma acelerada, o IBGE prevê que seremos a 6ª população mais 

velha do mundo, em 2060. Esse processo se dá por conta do 

aumento da expectativa de vida das pessoas; do desenvolvimento 

de tecnologias, em especial na área da medicina com novos 

tratamentos e diagnósticos precoces; melhoria no estilo de vida e 

alimentação além da baixa fecundidade, dentre outros. 

O envelhecimento populacional traz impactos para as diversas 

políticas públicas, em especial, para a Assistência Social que é uma 

política pública que possui como público prioritário crianças, 

adolescentes, pessoas com deficiência e idosas.  

Dentre as ofertas da Assistência Social, na Proteção Social 

Especial, está previsto o Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias que possui a 

finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas participantes com intervenções 

voltadas a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto 

do cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de 

dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a 

interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam a 

autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com 

deficiência ou pessoa idosa (Resolução CNAS nº 109/2009). 

Belo Horizonte é uma metrópole que possui 2.523.794 habitantes, 

sendo que 17% (429.045) já são pessoas com 60 anos ou mais, e 

na Regional Barreiro, temos uma população idosa inscrita no CAD 

ÚNICO de mais de 7 mil pessoas, o maior número de idosos 

inscritos neste sistema que é uma importante ferramenta na 

identificação de pessoas vulneráveis. Sendo este um dos motivos 

para a implantação desse equipamento nesta Regional. 

Além disso, cabe ressaltar que a demanda para implantação de um 

centro-dia para idosos, no município, é uma deliberação de todas 

as conferências municipais dos idosos realizadas até a presente 

data. 

Outro fator relevante é a violação de direitos sofrida por esse 

público, principalmente, para as pessoas idosas mais dependentes, 

foco de atendimento desse Serviço que possui a finalidade de 

acompanhar os usuários e suas famílias, na perspectiva do 

desenvolvimento de autonomia e independência, fortalecendo os 

vínculos familiares e comunitários, na expectativa da superação de 



situações de violações de direitos. 

6. OBJETO DA PROPOSTA 

Selecionar Organização da Sociedade Civil (OSC) regularmente 

constituída para execução do Serviço de Proteção Social Especial 

para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias/modalidade 

Centro-dia para pessoas idosas, no município de Belo Horizonte. 

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. 



 

                                                
1   A tabela poderá ser customizada de forma a atender a melhor descrição do projeto ou atividade. Com a inclusão de novas linhas para as metas, ações, indicadores, etc. 

8. FORMA DE EXECUÇÃO
1
 

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. É o instrumental 

no qual o indicador pode ser 

analisado. Ex. fotografias, 
Lista de presença, planilha, 

banco de dados, certificados 

etc.   

Prazo de execução 

Prazo em que a meta 

deverá ser atingida. 

Garantir a realização de 

Estudo de Caso/revisão para 

todos os usuários 

atendidos/acompanhados 

Realizar estudo para 
subsidiar o planejamento das 

ações e estratégias que serão 

utilizadas no 
acompanhamento.  

 

Nº estudos realizados/Nº de 

usuários x 100 % 
Instrumentais preenchidos  Mensal 

Revisão dos estudos de caso 

 

Nº de atualização e/ou 

elaboração de relatórios de 
acompanhamento/ Nº de 

usuários/famílias que 

completaram seis meses de 
acompanhamento X 100 (%) 

Instrumentais preenchidos Mensal 

Garantir a elaboração do 
PIA/PAF/atualizações para 

todos os usuários 

atendidos/acompanhados 

Construir plano de 

acompanhamento individual 

com a participação do 
usuário e considerando as 

avaliações de toda equipe 

Nº de planos realizados/Nº 

de usuários x 100% 
Instrumentais preenchidos Mensal 



Elaborar relatórios de 

acompanhamento, com 

vistas a qualificar os 

encaminhamentos. 
 

 

 

Nº de relatórios de 

acompanhamento.  

 

Relatórios Sempre que necessário 

 

Estabelecer mecanismo de 
inserção dos usuários a 

atenção integral a saúde. 

 

Nº de encaminhamentos 
para os serviços de saúde. 

 

Relatórios 

 

 

 

Mensal 

 

 

 

 

Fomentar e garantir 

momentos de presença da 
equipe e usuários em 

espaços coletivos de 

participação política. 

 

Nº de encaminhamentos 
para participação nesses 

espaços 

Relatórios, registros 

fotográficos, lista de presença. 

 
 

Mensal 

 
 

 

 

Garantir avaliação do 

terapeuta ocupacional para 

todos os usuários, bem como 
revisão/atualização nas  

avaliações feitas. 

Avaliar todos os usuários 
com intuito de identificar 

quais as limitações para 

atividades de vida diária e 
quais as potencialidade a 

serem desenvolvidas; 

Nº de avaliações realizadas 

no período/Nº de usuários x 

100 

 

Instrumentais preenchidos semestral 

Referenciar os casos que 

demandam 

acompanhamento 
terapêutico no NASF.   

Nº de avaliações realizadas 

no período/Nº de usuários 

encaminhados para o NASF 
x 100 

Relatório condensado com os 

casos encaminhados e 

referenciados no NASF 

semestral 

Garantir visitas domiciliares 

periódicas dos técnicos 
psicossociais, no mínimo 

uma visita a cada 3 meses. 

Realizar visitas com intuito 

de orientar e dar suporte 
profissional aos cuidados 

familiares no domicilio. 

Nº de visitas realizadas no 

período/Nº de usuários x 

100 

Relatório condensado das 
visitas 

trimestral 



 

Garantir a participação, de 
no mínimo 70%, dos 

profissionais nas 

capacitações ofertadas. 

Organizar o serviço com 

vistas à liberação dos 
profissionais. 

Porcentagem de 

profissionais/N° de 
capacitações ofertadas 

Fotografias; 

Lista de presença; 
certificados 

Anual 

Garantir a oferta periódica 
de capacitações para a 

equipe, no mínimo uma 

atividade por semestre. 

Organizar e realizar 
encontros, oficinas, 

seminários e outras 

atividades de formação. 

Nº de capacitações 

realizadas 

Fotografias; 

Lista de presença; 
certificados. 

Semestral 

Aquisição de material 

permanente pela OSC 

selecionada 

Comprar materiais (relação 

em anexo) Materiais adquiridos 

Fotografias; 

Notas fiscais; 

Relatório com itens comprados 

Até 3 meses 

Contratação e capacitação 

de RH 

Realizar processo seletivo; 
Contratação de RH; 

Realizar 

capacitação/orientações 
introdutórias 

 

RH contratado e capacitado 
Lista de presença; 
Fotografias; 

Relatórios 

Até 2 meses 

Garantir a oferta de 

atendimentos 

individualizados aos 
usuários e/ou família 

Escuta qualificada do 

usuário e membros de sua 
família, compreendendo os 

arranjos/organizações 

familiares e suas demandas. 

Número de atendimentos 

realizados no período/nº de 

usuários e/ou familiar 
atendidos x 100 

Relatórios Bimestral 

Garantir a oferta de 

atividades coletivas 

diversificadas 

Realizar trabalhos com 
grupos, rodas de conversa, 

oficinas, atividades 

esportivas, de lazer e 
cultural 

Nº de atividades realizadas 
no período 

Fotografias 
Lista de presença 

Semanal 
 



Registrar ações realizadas 

durante o acompanhamento 

social dos usuários no 

Protocolo de Atendimento 
do SIGPS, sistema similar 

e/ou prontuários. 

Manutenção do registro das 

ações realizadas durante o 

acompanhamento social de 

cada usuário/família no 
Protocolo de Atendimento 

do SIGPS, sistema similar 

ou prontuários. 

Nº mensal de atendimentos 

de usuários/Nº de registros x 

100% 

 

Instrumentais preenchidos; 

Relatórios. 

mensal 

Garantir que todos os 

usuários sejam 

encaminhados para 

cadastro/atualização do 
Cadúnico. 

 

Nº de encaminhamentos 

realizados. 

Relatórios mensal 

Avaliar as ações ofertadas 
pelo Serviço 

Avaliação qualitativa da 
oferta do Serviço por meio 

de Roda de conversa, 

atendimento particularizado 

e pesquisa de satisfação com 
instrumental próprio; 

Nº de usuários e ou 
familiares satisfeitos com a 

oferta do serviço/Nº de 

usuários que responderam à 

pesquisaX100 

Relatórios; 
Instrumentais de avaliação 

preenchidos 

Anual 

Garantir a participação da 

coordenação, técnicos, 
supervisores e cuidadores 

(sempre que necessário) nas 

atividades de gestão, fluxos, 

reuniões e outras.  

Possibilitar a presença de 

representantes nas 
atividades realizadas 

Relatórios com nomes dos 

profissionais liberados  
 

Lista de presença; 

Fotografias 

Mensal 

Ampliar a autonomia e 

participação social dos 

usuários e suas famílias, 
contribuindo com a criação 

de condições de 

Fomentar o acesso do 

usuário a outros serviços no 

território como saúde, 
educação, cultura, esporte, 

lazer etc.  

Nº de encaminhamentos 

realizados 

Relatórios Mensal 



enfrentamento das situações 

de risco por violação de 

direitos.  

 
 

Fomentar o acesso a 

inclusão produtiva da 

família, ao trabalho e renda 

e a benefícios (acesso da 
família a benefícios 

assistenciais de 

transferência de renda, 
benefício da assistência 

social BPC, benefícios 

eventuais ou a benefícios 
previdenciários, se as 

necessidades básicas da 

família estão sendo 

atendidas); 
 

 

Nº de encaminhamentos 

realizados 

Relatórios Mensal 

Encaminhar usuários e/ou 

familiares para  

espaços de qualificação e 
inclusão no mundo do 

trabalho 

Ampliar a participação 
social do usuário nos 

espaços de convivência, 

como Associações, Centros 

comunitários, grupos 
diversos, etc.   

Grupos focais,  
Registro de atividades 

externas,  

Fichas de cadastro.  

Fotografias; 
Lista de presença; 

Relatórios 

Semestral 

Elaborar o projeto técnico-

político do serviço 

Projeto com os aspectos do 

seu funcionamento interno, 
metodologia de trabalho da 

equipe, relação com os 

usuários e suas famílias, 

desenvolvimento de 
autonomia, construção de 

Projeto técnico-político 

elaborado 

Cópia do  projeto técnico-

político  

Até 6 meses após o início 

das atividades 



projeto de saída das ruas, 

demandas específicas de 

atendimento, promoção da 

convivência e inserção na 
comunidade, articulação 

com a rede, entre outros. 

Manter o projeto técnico-
político atualizado e garantir 

sua publicização  

Revisão e adequação 
sistemática do Projeto 

Técnico Político  

Projeto técnico-político 
atualizado anualmente 

Cópia do  projeto técnico-
político atualizado  

Anualmente 

Seguir as diretrizes e 

orientações da Secretaria 

SMASAC, incluido a 

discussão particularizada 

de situações omissas no 

plano de trabalho e ou 

metodologia do serviço. 

Participações nas atividades 

propostas pela secretaria 
(gestão, fluxos etc.) 

Nº de reuniões com a 

Secretaria. 
Resultado mínimo: 85º 

Lista de Presença na 

Participação em reuniões com 
a equipe de supervisão da 

secretaria.  

Sempre que houver 

 



 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO 

24 meses 

 

10. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

10.1 Previsão de Receitas 

 

Origem Valor 

Repasse R$2.540.731,37 

Contrapartida (se houver) 

Valor da mensuração dos 

bens e serviços postos à 

disposição pela OSC. Apenas 

se houver. 

 

Valor Total da Proposta2 

 

Valor somatório do repasse 

e contrapartida 

 

10.2 Previsão de Despesas 

 

 

Natureza da 

Despesa 

 

 

Origem do 

Recurso3 

Repasse ou 

Contrapartida 

 

Valor Estimado 

 

   

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

3 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. 1. DADOS DA ATIVIDADE: 

2. Nome da Atividade:  

3. Prazo de execução: 24 meses Valor total de execução: R$2.540.731,37 

Objeto da Parceria: Selecionar Organização da Sociedade Civil (OSC) regularmente constituída para 

execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias/modalidade Centro-dia para pessoas idosas, no município de Belo Horizonte. 

 

4. 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 __/__/____ 



 

 

 

3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE E JUSTIFICATIVA DA PARCERIA 

O processo de envelhecimento no Brasil está acontecendo de forma acelerada, o IBGE prevê que seremos 

a 6ª população mais velha do mundo, em 2060. Esse processo se dá por conta do aumento da expectativa 

de vida das pessoas; do desenvolvimento de tecnologias, em especial na área da medicina com novos 

tratamentos e diagnósticos precoces; melhoria no estilo de vida e alimentação além da baixa fecundidade, 

dentre outros. 

 

O envelhecimento populacional traz impactos para as diversas políticas públicas, em especial, para a 

Assistência Social que é uma política pública que possui como público prioritário crianças, adolescentes, 

pessoas com deficiência e idosas.  

 

Dentre as ofertas da Assistência Social, na Proteção Social Especial, está previsto o Serviço de Proteção 

Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias que possui a finalidade de promover a 

autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes com intervenções 

voltadas a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do cuidador, a sobrecarga decorrente da 

situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, bem como a interrupção e superação das 

violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com 

deficiência ou pessoa idosa (Resolução CNAS nº 109/2009). 

 

Belo Horizonte é uma metrópole que possui 2.523.794 habitantes, sendo que 17% (429.045) já são pessoas 

com 60 anos ou mais, e na Regional Barreiro, temos uma população idosa inscrita no CAD ÚNICO de mais 

de 7 mil pessoas, o maior número de idosos inscritos neste sistema que é uma importante ferramenta na 

identificação de pessoas vulneráveis. Sendo este um dos motivos para a implantação desse equipamento 

nesta Regional. 

 

Além disso, cabe ressaltar que a demanda para implantação de um centro-dia para idosos, no município, é 
uma deliberação de todas as conferências municipais dos idosos realizadas até a presente data. 
Outro fator relevante é a violação de direitos sofrida por esse público, principalmente, para as pessoas 

idosas mais dependentes, foco de atendimento desse Serviço que possui a finalidade de acompanhar os 

usuários e suas famílias, na perspectiva do desenvolvimento de autonomia e independência, fortalecendo 

os vínculos familiares e comunitários, na expectativa da superação de situações de violações de direitos. 

 

4. PÚBLICO ALVO: 

Pessoas idosas em situação de violação de direitos, seus cuidadores e 

familiares, no município de Belo Horizonte



 

 

                                                
4 A tabela poderá ser customizada de forma a atender a melhor descrição do projeto ou atividade. Com a inclusão de novas linhas para as metas, ações, indicadores, etc. 

4. FORMA DE EXECUÇÃO4 (Descrever aqui as metas que deverão ser atingidas pela OSC na execução da parceria, as ações que deverão 

ser desenvolvidas para que as metas sejam atingidas, os indicadores que serão utilizados para aferir se as metas foram cumpridas, os 

documentos para verificação dos indicadores e o prazo de execução em que a meta deverá ser atingida). Utilizar essa planilha padrão 

disponibilizada pela PGM, pois essa planilha deverá constar no edital em caso de Termo de Colaboração. 

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. É o instrumental 
no qual o indicador pode ser 

analisado. Ex. fotografias, 

Lista de presença, planilha, 
banco de dados, certificados 

etc.   

Prazo de execução 
Prazo em que a meta 

deverá ser atingida. 

Garantir a realização de 
Estudo de Caso/revisão para 

todos os usuários 

atendidos/acompanhados 

Realizar estudo para 

subsidiar o planejamento das 
ações e estratégias que serão 

utilizadas no 

acompanhamento.  

 

Nº estudos realizados/Nº de 

usuários x 100 % 
Instrumentais preenchidos  Mensal 

Revisão dos estudos de caso 

 

Nº de atualização e/ou 

elaboração de relatórios de 

acompanhamento/ Nº de 
usuários/famílias que 

completaram seis meses de 

acompanhamento X 100 (%) 

Instrumentais preenchidos Mensal 



 

 

Garantir a elaboração do 
PIA/PAF/atualizações para 

todos os usuários 

atendidos/acompanhados 

Construir plano de 
acompanhamento individual 

com a participação do 

usuário e considerando as 

avaliações de toda equipe 

Nº de planos realizados/Nº 

de usuários x 100% 
Instrumentais preenchidos Mensal 

Elaborar relatórios de 

acompanhamento, com 

vistas a qualificar os 
encaminhamentos. 

 

 

 

Nº de relatórios de 
acompanhamento.  

 

Relatórios Sempre que necessário 

 

Estabelecer mecanismo de 
inserção dos usuários a 

atenção integral a saúde. 

 

Nº de encaminhamentos 
para os serviços de saúde. 

 

Relatórios 

 

 
 

Mensal 

 

 
 

 

Fomentar e garantir 

momentos de presença da 
equipe e usuários em 

espaços coletivos de 

participação política. 
 

Nº de encaminhamentos 
para participação nesses 

espaços 

Relatórios, registros 

fotográficos, lista de presença. 

 
 

Mensal 

 
 

 

 



 

 

Garantir avaliação do 

terapeuta ocupacional para 
todos os usuários, bem como 

revisão/atualização nas  

avaliações feitas. 

Avaliar todos os usuários 

com intuito de identificar 
quais as limitações para 

atividades de vida diária e 

quais as potencialidade a 

serem desenvolvidas; 

Nº de avaliações realizadas 
no período/Nº de usuários x 

100 

 

Instrumentais preenchidos semestral 

Referenciar os casos que 
demandam 

acompanhamento 

terapêutico no NASF.   

Nº de avaliações realizadas 
no período/Nº de usuários 

encaminhados para o NASF 

x 100 

Relatório condensado com os 

casos encaminhados e 
referenciados no NASF 

semestral 

Garantir visitas domiciliares 

periódicas dos técnicos 

psicossociais, no mínimo 

uma visita a cada 3 meses. 
 

Realizar visitas com intuito 

de orientar e dar suporte 
profissional aos cuidados 

familiares no domicilio. 

Nº de visitas realizadas no 

período/Nº de usuários x 

100 

Relatório condensado das 
visitas 

trimestral 

Garantir a participação, de 

no mínimo 70%, dos 
profissionais nas 

capacitações ofertadas. 

Organizar o serviço com 

vistas à liberação dos 

profissionais. 

Porcentagem de 

profissionais/N° de 

capacitações ofertadas 

Fotografias; 

Lista de presença; 

certificados 

Anual 

Garantir a oferta periódica 

de capacitações para a 
equipe, no mínimo uma 

atividade por semestre. 

Organizar e realizar 

encontros, oficinas, 
seminários e outras 

atividades de formação. 

Nº de capacitações 
realizadas 

Fotografias; 

Lista de presença; 

certificados. 

Semestral 

Aquisição de material 

permanente pela OSC 
selecionada 

Comprar materiais (relação 

em anexo) Materiais adquiridos 

Fotografias; 

Notas fiscais; 
Relatório com itens comprados 

Até 3 meses 



 

 

Registrar ações realizadas 

durante o acompanhamento 

social dos usuários no 
Protocolo de Atendimento 

do SIGPS, sistema similar 

e/ou prontuários. 

Manutenção do registro das 

ações realizadas durante o 

acompanhamento social de 
cada usuário/família no 

Protocolo de Atendimento 

do SIGPS, sistema similar 
ou prontuários. 

Nº mensal de atendimentos 

de usuários/Nº de registros x 

100% 
 

Instrumentais preenchidos; 

Relatórios. 

mensal 

Garantir que todos os 

usuários sejam 

encaminhados para 
cadastro/atualização do 

Cadúnico. 

 

Nº de encaminhamentos 

realizados. 

Relatórios mensal 

Contratação e capacitação 

de RH 

Realizar processo seletivo; 
Contratação de RH; 

Realizar 

capacitação/orientações 

introdutórias 
 

RH contratado e capacitado 

Lista de presença; 

Fotografias; 
Relatórios 

Até 2 meses 

Garantir a oferta de 

atendimentos 

individualizados aos 
usuários e/ou família 

Escuta qualificada do 

usuário e membros de sua 
família, compreendendo os 

arranjos/organizações 

familiares e suas demandas. 

Número de atendimentos 

realizados no período/nº de 

usuários e/ou familiar 
atendidos x 100 

Relatórios Bimestral 

Garantir a oferta de 

atividades coletivas 

diversificadas 

Realizar trabalhos com 
grupos, rodas de conversa, 

oficinas, atividades 

esportivas, de lazer e 
cultural 

Nº de atividades realizadas 
no período 

Fotografias 
Lista de presença 

Semanal 
 



 

 

Avaliar as ações ofertadas 
pelo Serviço 

Avaliação qualitativa da 
oferta do Serviço por meio 

de Roda de conversa, 

atendimento particularizado 

e pesquisa de satisfação com 
instrumental próprio; 

Nº de usuários e ou 
familiares satisfeitos com a 

oferta do serviço/Nº de 

usuários que responderam à 

pesquisaX100 

Relatórios; 
Instrumentais de avaliação 

preenchidos 

Anual 

Garantir a participação da 

coordenação, técnicos, 
supervisores e cuidadores 

(sempre que necessário) nas 

atividades de gestão, fluxos, 

reuniões e outras.  

Possibilitar a presença de 

representantes nas 
atividades realizadas 

Relatórios com nomes dos 

profissionais liberados  
 

Lista de presença; 

Fotografias 

Mensal 

Ampliar a autonomia e 

participação social dos 

usuários e suas famílias, 
contribuindo com a criação 

de condições de 

enfrentamento das situações 

de risco por violação de 
direitos.  

 

 

Fomentar o acesso do 

usuário a outros serviços no 

território como saúde, 
educação, cultura, esporte, 

lazer etc.  

Nº de encaminhamentos 

realizados 

Relatórios Mensal 

Fomentar o acesso a 

inclusão produtiva da 
família, ao trabalho e renda 

e a benefícios (acesso da 

família a benefícios 
assistenciais de 

transferência de renda, 

benefício da assistência 

social BPC, benefícios 
eventuais ou a benefícios 

previdenciários, se as 

necessidades básicas da 
família estão sendo 

 

Nº de encaminhamentos 
realizados 

Relatórios Mensal 



 

 

atendidas); 
 

Encaminhar usuários e/ou 

familiares para  
espaços de qualificação e 

inclusão no mundo do 

trabalho 

Ampliar a participação 
social do usuário nos 

espaços de convivência, 

como Associações, Centros 

comunitários, grupos 
diversos, etc.   

Grupos focais,  
Registro de atividades 

externas,  

Fichas de cadastro.  

Fotografias; 
Lista de presença; 

Relatórios 

Semestral 

Elaborar o projeto técnico-

político do serviço 

Projeto com os aspectos do 

seu funcionamento interno, 
metodologia de trabalho da 

equipe, relação com os 

usuários e suas famílias, 

desenvolvimento de 
autonomia, construção de 

projeto de saída das ruas, 

demandas específicas de 
atendimento, promoção da 

convivência e inserção na 

Projeto técnico-político 

elaborado 

Cópia do  projeto técnico-

político  

Até 6 meses após o início 

das atividades 



 

 

comunidade, articulação 
com a rede, entre outros. 

Manter o projeto técnico-

político atualizado e garantir 

sua publicização  

Revisão e adequação 

sistemática do Projeto 

Técnico Político  

Projeto técnico-político 

atualizado anualmente 

Cópia do  projeto técnico-

político atualizado  

Anualmente 

Seguir as diretrizes e 

orientações da Secretaria 

SMASAC, incluido a 

discussão particularizada 

de situações omissas no 

plano de trabalho e ou 

metodologia do serviço. 

Participações nas atividades 

propostas pela secretaria 

(gestão, fluxos etc.) 

Nº de reuniões com a 

Secretaria. 

Resultado mínimo: 85º 

Lista de Presença na 

Participação em reuniões com 

a equipe de supervisão da 
secretaria.  

Sempre que houver 

 



 

 

 

6. METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE: 

Meta Ação Prazo 

Definição do imóvel para 

funcionamento do serviço 

Realizar processo de identificação e definição de 

imóvel, através de aluguel. 

1º mês 

Aquisição de material 

permanente. 

Comprar materiais (relação em anexo) 1º mês 

Contratação de RH. Realizar processo seletivo; 

Encaminhar para exames médicos admissionais 

1° mês 

Capacitação de Recursos 

Humanos. 

Realizar capacitação/orientações introdutórias 1º e 2º meses 

Inauguração do 

Equipamento. 

Realizar evento para inauguração 2º mês 

Implantação do serviço com 

início dos atendimentos aos 

idosos. 

Início de atendimento aos usuários com 

atividades de socialização 

A partir do 2º mês 

Atendimento e 

acompanhamento aos idosos 

e suas famílias 

Execução de estudo de caso, PIA/PAF, Avaliação 

da funcionalidade e realização das oficinas e 

atividades diárias. 

A partir do 2º mês. 

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); 



 

 

 

7. EQUIPE DE TRABALHO: 

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 

     

     

     

     

     



 

 

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: 

 
- 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: 

 

ORIGEM VALOR 

Repasse  R$2.540.731,37 

Contrapartida (somente se houver) R$ 

TOTAL R$ 

 

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 

 

1ª Parcela 

 

2ª Parcela 

 
3ª Parcela 

 

R$ 295.711,325 R$ 97.609,56 97.609,56 

 

4ª Parcela 

 

 

5ª Parcela 

 

 

6ª Parcela 

 

R$ 97.609,56 R$ 97.609,56 97.609,56 

 

7ª Parcela 

 

 

8ª Parcela 

 

 

9ª Parcela 

 

R$ 97.609,56 R$ 97.609,56 97.609,56 

 

10ª Parcela 

 

 

11ª Parcela 

 

 

12ª Parcela 

 

R$ 97.609,56 R$ 97.609,56 97.609,56 

 

13ª Parcela 

 

 

14ª Parcela 

 

 

15ª Parcela 

 

R$ 97.609,56 R$ 97.609,56 97.609,56 

 

16ª Parcela 

 

 

17ª Parcela 

 

 

18ª Parcela 

 

R$ 97.609,56 R$ 97.609,56 97.609,56 

 
19ª Parcela 

 

 
20ª Parcela 

 

 
21ª Parcela 

 

R$ 97.609,56 R$ 97.609,56 97.609,56 

 

22ª Parcela 

 

 

23ª Parcela 

 

 

24ª Parcela 

 

R$ 97.609,56 R$ 97.609,56 97.609,73 

 

                                                
5 A primeira parcela mostra-se superior às demais por conter um valor de R$198.101,76 (cento e 

noventa e oito mil cento e um reais e setenta e seis centavos) para aquisição de materiais permanentes, 

necessários para implantação do Centro-Dia. 



 

 

 

 

 

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. 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 de serviço de Proteção Social Especial para pessoas 

com deficiência, idosas e suas famílias/modalidade Centro-Dia para pessoas 

idosas, no município de Belo Horizonte. 

 

 

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$2.540.731,37 (dois 

milhões quinhentos e quarenta mil setecentos e trinta e um reais e trinta e sete 

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 
1018.1100.08.241.235.2697.0002.339039.68.00.30.1.78 

 

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 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. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – MODALIDADE CENTRO DIA PARA 
PESSOA IDOSA  
 
1.1 Definição 
 
Serviço que oferta atendimento especializado a famílias com pessoas com deficiência e idosos, 
com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de 
direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes discriminatórias 
e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto 
grau de estresse do cuidador, desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre 
outras que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia. 
 
O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe específica e habilitada 
para a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de dependência que 
requeiram cuidados permanentes ou temporários. A ação da equipe será sempre pautada no 
reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e valorização da 
diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados 
diários prolongados. 
 
Para efeitos desta proposta:  

 Capacidade de oferta do serviço para 50 pessoas idosas em situação de dependência, 
por turno (turno - intervala de 4 horas, manhã ou à tarde). Cada usuário podendo 
permanecer no serviço por 4 horas (manhã ou tarde) ou o dia todo - horário integral, 
inclusive com direito a almoço (lembrando que cada usuário terá o seu tempo de 
permanência no serviço definido no Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento); O 
serviço funcionando 10 horas por dia, inclusive no horário do almoço, cinco dias por 
semana. 

 Área de cobertura: regional barreiro, podendo expandir para regionais limítrofes, 
observando a capacidade instalada de atendimento.  

 
 

1.3 Período de funcionamento 

De segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. 

 

2. Provisões 
 

a) Recursos Humanos mínimos necessários 
 
 
 



 

 

QUANTIDADE CARGO 

FORMAÇÃO/GRADUAÇÃO 

Indicar também se é desejável alguma experiência 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

01 Coordenador geral Graduação, preferencialmente  em Serviço Social.  40 horas semanais 

02 Terapeuta 

Ocupacional 

Graduação em Terapia ocupacional 30 horas semanais 

02 Psicólogo Graduação em psicologia 30 horas semanais 

02 Assistente Social 
Graduação em Serviço Social 

30 horas semanais 

01 Assistente 

administrativo 

Nível médio, com experiência, preferencialmente 
40 horas semanais 

01 Recepcionista 
Nível médio, com experiência, preferencialmente 

40 horas semanais 

15 Cuidador de Idosos 
Nível médio, com experiência, preferencialmente ou 

fundamental com 2 anos de experiência comprovada. 

30 horas semanais 

02 Auxiliar de 

Serviços gerais 

Nível fundamental ou médio, com experiência, 

preferencialmente 

40 horas semanais 

01 Cozinheira 
Nível fundamental ou médio, com experiência, 

preferencialmente 

40 horas semanais 

01 Auxiliar de cozinha 
Nível fundamental ou médio, com experiência, 

preferencialmente 

40 horas semanais 

 
 
 
 
 



 

 

 
b) Infraestrutura mínima 
Recepção, sala para coordenação, sala de reunião, escritório administrativo, sala para atendimento individual e em grupo, sala para 
atividades coletivas, sala para os técnicos, banheiros adaptados, área externa para atividades ao ar livre, cozinha, refeitório, sala para 
descanso, almoxarifado.  
 
Nos primeiros 24 meses a OSC selecionada terá que alugar imóvel compatível com as exigências necessárias para o funcionamento das 
atividades. Após esse período, um novo espaço será cedido à entidade executora do Serviço, pela PBH. A manutenção do imóvel ficará sob a 
responsabilidade da regional de sua localização. 

 

AMBIENTE Nº RH DIMENSÃO 
MÍNIMA 

MOBILIÁRIO OBS. 

TIPO QUANT 

COZINHA/ REFEITÓRIO PARA 50 
PESSOAS 
 
( Janelas amplas) 

02 profissionais e 50 
usuários 

 Geladeira - 430L 02  

Freezer Frost free- 150L 01  

Fogão 6 Bocas industrial 01  

Forno a gás  01 Maior que 100L 

Armário/bancada 03 Bancadas com quadro 
bojos para pia ( 1 raso e 
3 grandes e profundos) 

Mesa com 4 cadeiras 23 jogos  

Ventiladores 06  

Microondas 01  

Coifa/exaustor 01  

Lixeira – 50L 04  

Lixeira – 240 L com 
rodinhas 

02  

Carrinho para carregar 
materiais 

01  

Utensílios diversos   



 

 

ADMINISTRAÇÃO 

Sala da coordenação 01  Mesa de escritório 01  

Computador 01  

Mesa redonda com 4 
lugares 

01 jogo  

Cadeira 01  

Telefone 01  

Arquivo 01 Pastas suspensas/ 
documentos. 

Armário 2 portas 01 Materiais diversos 

Sala da supervisão e 
administrativo 

02  Mesa de escritório 02  

Mesa redonda com 4 
lugares 

01 jogo  

Cadeiras 02  

Computador 02  

Impressora multifuncional 01  

Arquivo 02 Pastas suspensas/ 
documentos. 

Telefone 01  

Armário 2 portas 01 Materiais diversos 

Recepção 01  Mesa de escritório 01  

Cadeiras 01  

Longarina- 3 lugares 02  

Telefone 01  

Sala dos técnicos 09  Mesa de escritório 06 Pode ser uma mesa 
grande (estação de Cadeira 10 



 

 

Computadores 04 trabalho) com mesas 
para os computadores 
separadas. Os técnicos 
trabalharão 30 horas, 
não precisando ter 
mesas individuais 
exclusivas. 

Telefone 01  

Armário 01 Materiais diversos 

Arquivo 02 Guarda de pastas 
suspensas/ prontuários 

Quadro de aviso 01  

Escaninho (10 lugares) 01 Guarda de pertences 

Sala dos cuidadores 15  Mesas 02 Cuidadores não estarão 
todos no mesmo horário Cadeiras 12 

Escaninho 01(15 
lugares) 

Guarda de pertences 

Quadro de aviso 01  

Sala de estar 25  Televisão 01  

DVD 01  

Sofá 04  

Poltrona 10  

Sala para oficinas/ multiuso 50  Mesa 6  

Cadeira 50  

Armário com 2 portas 04 Guardar materiais das 
oficinas 

Quadro de aviso 01  



 

 

Salão para descanso 15  Cama hospitalar 03  

Cama normal 07  

Armário com 2 portas 03 Guardar roupa de cama 
e banho, fraldas, etc.. 

Quadro de aviso 01  

Escaninho 16 lugares 03  

Cadeira de rodas 02  

Sala para atendimento familiar 06  Cadeira 6  

Mesa 01 Mesa tamanho médio 

Sala para atendimento 
individual 

03  Cadeira 3  

Mesa 01  

Almoxarifado 1  Armário 03  

Prateleiras 04  

Despensa 1  Prateleiras 10 Boa ventilação 

Banheiro funcionário masculino   Bacia 03  

Pia com torneira 03  

Mictório 02  

Chuveiro 01  

Banheiro funcionário feminino   Bacia 05  

Pia com torneira 04  

Chuveiro 01  

Banheiro adaptado  
 
 

  Bacia 06  

Chuveiro 06  

Pia com torneira 06  



 

 

(6 unidades) Cadeira de banho 06  

Auditório 60  TV 01  

   Computador Notebook 01  

Datashow 01  

Tela de projeção 01  

Caixa de som 01  

Copa para funcionários   Microondas 01  

Mesa redonda com 6 
lugares 

01 jogo  

Geladeira 430L 01  

Pia com armário 01  

DML   Tanque 01  

   Prateleira 03  

Varal suspenso 01  

Área externa 30  Banco 15 Atividades ao ar livre 



 

 

 

Observações:  

 O centro-dia deverá possuir transporte para deslocamento dos usuários, 
quando necessário, em veículo acessível;  

 Prever despesas com alimentação (almoço, lanche, água, leite, café, chá, etc); 

 Prever despesas com serviços de lavanderia; 

 Promover a participação dos usuários e da equipe em atividades na 
comunidade, 

 Prever aquisição de materiais didáticos, pedagógicos, recreativos, de esporte, 
lazer e outros, necessários à realização das atividades individuais, coletivas, de 
oficinas ou sob outras formas metodológicas, importantes para o serviço;  

 Prever aquisição de materiais de higiene pessoal, de primeiros socorros e os 
destinados à área de descanso dos usuários no Centro-dia, como 
colchonetes/colchões, travesseiros, lençol, cobertor, toalhas de banho e rosto;  

 Prever aquisição de material de expediente e de limpeza;  

 Prever pagamento de serviços de transporte e/ou manutenção de veículo 
acessível de uso do serviço e combustível;  

 O imóvel onde funcionará o Centro-Dia de Referência deverá ser exclusivo, 
podendo ser compartilhado com outro serviço afim, desde que tenha entrada 
independente, acessível e perfeitamente identificada e que esta partilha não 
comprometa a realização das atividades no serviço e os objetivos do mesmo 
com o usuário.  

 

c) Materiais permanentes necessários 

Geladeira - 430L 2 

Freezer - 150L 1 

Fogão 6 Bocas industrial 1 

Forno a gás  1 

Armário/bancada 3 

Mesa com 4 cadeiras 23 

Microondas 38L 1 

Coifa / Exaustor 1 

Ventilador teto / parede 6 

Utensílios diversos - 

Microondas 20L 1 

Mesa com 4 cadeiras 1 

Geladeira 430L 1 

Pia com armário 1 

Mesa de escritório com gaveta 1 

Cadeira giratória 1 

Computador 1 

Mesa redonda de reunião  1 

Cadeira fixa 4 

Arquivo para pasta suspensa 1 

Telefone 1 



 

 

Ventilador coluna 1 

Armário de madeira 2 portas 1 

Mesa de escritório com gaveta 2 

Cadeira giratória 2 

Computadores 2 

Mesa para impressora 1 

Impressora multifuncional 1 

Mesa redonda de reunião  1 

Cadeira fixa 4 

Arquivo para pasta suspensa 2 

Telefone 1 

Ventilador coluna 1 

Armário de madeira 2 portas 1 

Mesa de escritório com gaveta 1 

Cadeira giratória 1 

Longarinas 3 lugares 2 

Telefone 1 

Ventilador teto / parede 1 

Mesa de escritório com gaveta 6 

Cadeira giratória 10 

Mesa para terminal 4 

Computadores 4 

Arquivo para pasta suspensa 2 

Telefone 1 

Ventilador teto / parede 2 

Armário de aço 2 portas 2 

Quadro branco de aviso 1 

Escaninho com 16 lugares 1 

Mesas retangular para 12 lugares 1 

Cadeiras fixas 12 

Quadro branco de aviso 1 

Ventilador teto / parede 2 

Escaninho com 24 lugares 1 

Televisão 42' 1 

Dvd / blu-ray 1 

Sofá de 4 lugares 4 

Ventilador teto / parede 2 

Poltrona de espera 10 

Mesa de reunião - 10 lugares 5 

Cadeiras fixas  50 

Ventilador teto / parede 2 

Quadro branco de aviso 1 

Armário de aço 2 portas 4 

Cama hospitalar 3 

Cama normal 7 

Escaninho 16 lugares 3 

Cadeira de rodas 2 

Ventilador teto / parede 1 



 

 

Armário porta-medicamentos 1 

Armário de madeira 2 portas 3 

Mesa retangular para 6 lugares 1 

Televisão 42' 1 

Caixa de som 1 

Microfones 2 

Notebook 1 

Video projetor 1 

Tela de projeção 1 

Poltrona fixa para auditório 60 

Ventilador teto / parede 4 

Cadeiras giratórias 6 

Cadeira fixa 6 

Ventilador de coluna 1 

Mesa retangular para 6 lugares 1 

Cadeira fixa 4 

Ventilador de coluna 1 

Mesa redonda de 4 lugares 1 

Estante de aço - 8 prateleiras 4 

Estante de aço - 8 prateleiras 10 

Banco 15 

Tanque 1 

Estante de aço - 8 prateleiras 3 

Varal suspenso 1 

 

 
d) Edificação 

 
Deve ser preferencialmente térrea. 

 

Acesso à Edificação e Circulação Interna 

 
Deve se dar sempre através de corredores planos, escadas e rampas (ou elevadores, 
plataformas elevatórias, entre outros), livres de obstáculos (vasos, por exemplo). 

 

 Rampa e Escada 

 
Devem ser executadas conforme especificações da NBR 9050/ABNT, observadas as 
exigências de corrimão e sinalização. 

Complementarmente, destaca-se a necessidade de:  



 

 

 Pintar, em cor contrastante com o piso, o primeiro e o último espelhos da 
escada e dotá-los de luz de vigília permanente; 

 Executar o corrimão de forma a torná-lo contrastante em relação à parede 
onde for fixado (seja pela cor ou pelo material utilizado) para fácil e rápida 
identificação e utilização; 

 No caso do acesso à edificação, a escada e a rampa deverão ter, no mínimo, 
1,50m de largura. 

 

Corredores 

 
Devem ter largura mínima de 1,50m e ser dotados de corrimão de ambos os lados, 
com dimensões conforme especificações da NBR9050/ABNT. 

Para possibilitar melhor orientação, podem ser previstas áreas de descanso 
intermediárias, variação de revestimento e cor nas paredes e portas. 

 

Portas de Entrada 

 
Devem ser de abrir para fora, com dobradiças verticais e mecanismo de abertura com 
comando de alavanca ou automático (célula fotoelétrica, por exemplo), com vão livre 
igual ou maior que 0,80m (é mais indicada a previsão de porta com 1,30 de vão livre, 
com um pano de 0,80m e outro de 0,50m a ser utilizado apenas quando necessário), 
protegidas das intempéries, com soleira sem desnível e dotadas de iluminação externa 
sobre a guarnição superior. 

Devem ser previstas, no mínimo, duas portas de acesso, sendo uma exclusivamente de 
serviço. 

 

Áreas Internas 

 
Devem ser dotadas de boa iluminação artificial e natural e ventilação natural 
respeitadas as características regionais. 

Todas as áreas internas devem ser dotadas de luz de vigília, campainhas para 
emergência e sistema de segurança/prevenção de incêndio e detectores de fumaça, 
com previsão de rápido e seguro escoamento de todos os residentes. 
Além das demais especificações constantes na NBR 9050/ABNT, os interruptores e 
tomadas devem ser luminosos e com mecanismo de controle e variação da 
intensidade da luz. 

É indicada a colocação de mais de uma lâmpada por ambiente para evitar a 
possibilidade de escuridão total no caso de “queima”. 

A pintura deve ser executada com tintas laváveis e cores claras, sendo aconselhada a 
utilização de protetores nas paredes e portas até a altura de 0,40m do piso, com 
materiais resistentes a batidas para diminuir a deterioração dos espaços. 



 

 

  
Portas 

 
Devem ter vão livre igual ou maior que 0,80m (é mais indicada a previsão de porta com 
1,30 de vão livre, com um pano de 0,80m e outro de 0,50m a ser utilizado apenas 
quando necessário), sendo preferencialmente de correr (com trilhos embutidos no 
piso) ou de abrir com dobradiças verticais, dotada de comando de abertura de 
alavanca ou automático (tipo célula fotoelétrica). 

É indicada a utilização de cores contrastantes em relação à parede bem como luz de 
vigília permanente sobre a guarnição superior para facilitar a identificação. 
 
Janelas 

 
Devem ter peitoris de 0,70m para melhorar a visibilidade, corrimão suplementar com 
0,90m do piso para maior segurança e comando de abertura de alavanca. 
 
É indicada a utilização de cores contrastantes em relação à parede para facilitar a 
identificação. 

 

Recepção e Demais Salas de Convivência, de Atividades Coletivas ou Individuais, de 
Atendimento 

 
Devem ser projetadas para melhorar e estimular a socialização dos usuários, também 
prevendo espaços que respeitem a privacidade dos indivíduos, possibilitando vivências 
em separado e contatos com a família. 

Devem prever espaço livre mínimo de 0,80m para circulação entre mobiliário e 
paredes. 
Devem ser guarnecidas de corrimão junto às paredes, conforme especificações da NBR 
9050/ABNT, executados de forma a torná-lo contrastante em relação à parede onde 
for fixado (seja pela cor ou pelo material utilizado) para fácil e rápida identificação e 
utilização. 

 

Mobiliário 

 

(Mesas, cadeiras e poltronas com apoio nos braços, balcões) 
Devem ser móveis, estáveis, robustos e leves para permitir rearranjos do lay-out. 
É indicada a altura dos assentos entre 0,42 e 0,46m, revestidos com material 
impermeável. 
Os balcões de atendimento devem ter altura máxima de 1,00m. 

 

Salas de Repouso 



 

 

 
Deve ser lembrado, por ocasião do projeto, que este é o espaço onde o idoso com 
maiores dificuldades de locomoção vai passar grande parte do seu dia. 
Devem ser guarnecidas de corrimão junto às paredes, conforme especificações da NBR 
9050/ABNT, executados de forma a torná-lo contrastante em relação à parede onde 
for fixado (seja pela cor ou pelo material utilizado) para fácil e rápida identificação e 
utilização. 
Devem ser dotadas de luz de vigília e campainha de alarme na cabeceira das camas. 
Deve ser prevista uma distância mínima entre duas camas paralelas de 1,00m e de 
1,50m entre uma cama e outra fronteiriça. 

 

Cozinhas e Demais Áreas de Serviço 

 
Devem ser dotadas de luz de vigília, campainhas de alarme e detectores de escape de 
gás com alarme; com espaço livre para circulação de 0,80m. 

Deve ser prevista lixeira ou abrigo externos à edificação para armazenamento de 
resíduos até o momento da coleta. 

O refeitório deve possuir janelas amplas; 

A cozinha deve conter bancadas com quatro bojos para pia, sendo 1 raso e 3 grandes e 
profundos. 

 

 

Mobiliário  
 
As bancadas devem ter altura de 0,75m, as pias e tanques com registros 
monocomando de alavanca ou acionados por células fotoelétricas. 
 

Sanitários 

 
Devem ser executados de acordo com todas as especificações constantes da 
NBR9050/ABNT e, complementarmente, indica-se que:  

 Devem ser dotados de campainha de alarme. 

 Devem ser dotados de luz de vigília sobre a porta, externa e internamente. 

 Deve ser prevista uma iluminação intensa e eficaz. 

 Não devem ser utilizados revestimentos que produzam brilhos e reflexos para 
evitar desorientação e confusão visual. 

 Devem prever, no mínimo, um vaso sanitário para cada seis usuários. 

 Devem prever, no mínimo, um chuveiro dotado de água quente para cada 10 
usuários. 

 Os boxes para vaso sanitário e chuveiro devem ter largura mínima de 0,80m. 



 

 

 Deve ser previsto, no mínimo, um box para vaso sanitário e chuveiro que 
permita a transferência frontal e lateral de uma pessoa em cadeira de rodas, 
conforme especificações da nbr9050/abnt. 

 Nos chuveiros não é permitido qualquer desnível em forma de degrau para 
conter a água. Indica-se o uso de grelhas contínuas, desde que respeitada a 
largura máxima entre os vãos de 1,5cm, conforme especificações da 
nbr9050/abnt. 

 As portas dos compartimentos internos dos sanitários coletivos devem ser 
colocadas de modo a deixar vãos livres de 0,20m na parte inferior. 

 Deve ser evitado o uso de cortinas plásticas e portas de acrílico ou vidro para o 
fechamento de box de chuveiro. 

 As barras de apoio devem ser, preferencialmente, em cores contrastantes com 
a parede para fácil e rápida identificação e uso. 

 

3. Requisitos para Execução do Projeto/Serviço 

a) Organizações da Sociedade Civil – OSC, que atendam aos requisitos de 
habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e demonstrem a qualificação técnica 
exigida, conforme estabelecido em edital; 

b) Ser entidade de assistência social, nos termos da Lei 8.742/93 com cadastro 
válido no CNEAS e registro e inscrição no CMAS; 

c) Atender as normativas que dispõem sobre recursos humanos, gestão e 
atividades e estrutura física no âmbito do serviço; 

d) Seguir as orientações técnicas-metodológicas orientadas pelo órgão Gestor da 
Política de assistência social do município; 

e) Executar todas as etapas do trabalho social essencial ao serviço contribuindo 
para os impactos esperados com a oferta, conforme estabelecido na Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 2009. 

 

4. Forma de Acesso: 
10.1.1 Busca Ativa da equipe de referência; 

10.1.2 Demanda espontânea, nos CREAS; 

10.1.3 Encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais e das demais 

políticas públicas setoriais, devidamente notificados aos Conselhos de 

Direitos e ao Ministério Público; 

10.1.4 Encaminhamento dos Órgãos do Sistema de Defesa e Garantia de Direitos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Cronograma de execução 

Meta Ação Prazo 

Definição do imóvel para 
funcionamento do serviço 

Realizar processo de 
identificação e definição de 
imóvel, através de aluguel. 

1º mês 

Aquisição de material 
permanente. 

Comprar materiais (relação 
em anexo) 

1º mês 

Contratação de RH. Realizar processo seletivo; 
Encaminhar para exames 

médicos admissionais 

1° mês 

Capacitação de Recursos 
Humanos. 

Realizar 
capacitação/orientações 

introdutórias 

1º e 2º meses 

Inauguração do Equipamento. Realizar evento para 
inauguração 

2º mês 

Implantação do serviço com 
início dos atendimentos aos 

idosos. 

Início de atendimento aos 
usuários com atividades de 

socialização 

A partir do 2º mês 

Atendimento e 
acompanhamento aos idosos e 

suas famílias 

Execução de estudo de caso, 
PIA/PAF, Avaliação da 

funcionalidade e realização 
das oficinas e atividades 

diárias. 

A partir do 2º mês. 

 

6. Desembolso 

Natureza do recurso Custeio (R$) Investimento (R$) Valor total (R$) 

Recurso  2.342.629,61 198.101,766 2.540.731,37 

Contrapartida - - - 

 

 

                                                
6 O recurso de investimento se dará para equipagem necessária para execução do Serviço conforme 

item 2 do Anexo VII - Informações do Serviço. 


