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Edital de Chamamento Público N° 02/2019 TERMO DE 

FOMENTO CMDCA/FUMDICAD/SEAS/2019 

 

O Município de Cruzeiro, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS/Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cruzeiro – 

CMDCA/Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

- FUMDICAD, com esteio nas Leis Federais: n.º 13.019/2014, Lei n.º 

13.204/2015, Lei n.º 8.069/1990, Leis Municipais: n.º 4.735/2018, 

n.º 4.519/2016, nos Decretos Municipais n.º 71/2018 e n.º 

111/2017 e na Resolução do CONANDA n.º 137/2010 e do CMDCA 

n.º 11/2019 e 12/2019, torna público o presente Edital de 

Chamamento visando à seleção de Organização da Sociedade Civil, 

interessada em celebrar Termo de Fomento que especifica. 

 

O presente Edital visa estabelecer procedimentos e tornar público a realização do processo de análise e seleção 

de Propostas de Projetos que serão financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Município de Cruzeiro SP – FUMDICAD, sejam eles integrais, ou através de captação integral 

pela OSC, que estejam em consonância com as políticas públicas da Criança e do Adolescente do Município de 

Cruzeiro, Estado de São Paulo e que sejam inovadores e/ou complementares a essas políticas, para firmar 

Termo de Fomento, com Organizações da Sociedade Civil - OSC, de acordo com as seguintes cláusulas e 

condições: 

 

1. OBJETO. 

 

1.1. Constitui objeto deste Edital a Seleção de Propostas de Projetos para formalização de parceria por TERMO 

DE FOMENTO, com Organizações da Sociedade Civil (OSC) do Município de Cruzeiro – SP, conforme Art. 2°, e 

parágrafo 1° do Decreto Municipal n° 111 de 13 de novembro de 2017, para execução do Projeto, proposto pela 

OSC, envolvendo a transferência de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, conforme condições estabelecidas neste Edital. 

 

1.2 Para os fins deste Edital se entende por Projeto o conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais 

resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pela Administração Pública e pela 

Organização da Sociedade Civil – OSC. 

 

1.3 Serão considerados os Projetos apresentados pela Organização da Sociedade Civil – OSC, em que estes 

prevejam ações a serem desenvolvidas no período determinado, não podendo exceder 24 (vinte e quatro) 

meses, sendo exigido  o cumprimento e entrega do  cronograma de desembolso mensal. Os Projetos  deverão 

abranjer programas de promoção, proteção e a defesa de direitos de crianças e adolescentes, segundo as linhas 

de ações previstas na Lei Federal n.º 13.019/2014 e Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 
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2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar deste Edital: 

2.2 As Organizações da Sociedade Civil (OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alínea 

“a”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei n° 13.204, de 14 dezembro de 2015), regularmente 

inscritas no CMDCA do Município de Cruzeiro. 

2.3 OSC’s que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados doadores 

ou terceiros, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções 

de qualquer natureza, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 

atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou 

por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. 

2.4. Para participar deste Edital, as Organizações da Sociedade Civil deverão declarar, conforme constante no 

anexo I – modelo de ofício que deverá ser protocolado na entrega dos envelopes como segue o item 12 e 13 

deste Edital, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados durante o processo de seleção. 

 

3. DAS FORMAS DE FINANCIAMENTO 

 

3.1 Os Projetos selecionados pelo presente Edital serão financiados com recursos do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICAD, inclusive, na modalidade contida no item 4.5 deste edital;  

 

a) CAPTAÇÃO INTEGRAL – Por meio de captação integral dos recursos necessários ao financiamento do 

Projeto apresentado e aprovado, nos termos deste Edital, mediante destinações de pessoas físicas ou jurídicas; 

 

b) FUMDICAD – Financiamento integral do Projeto apresentado, aprovado e classificado, nos termos deste 

Edital, observada a sua ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária de recursos do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cruzeiro, Estado de São Paulo, limitado ao valor de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

 

3.2 Os recursos financeiros serão disponibilizados em dotação orçamentária própria do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD e serão classificados na seguinte ficha orçamentária: Função 

Programática: 08.243.0026.2117 – FUMDICAD Ficha 144 – 33.50.41.00. 

 

3.3 Diante da demanda apresentada no Município de Cruzeiro-SP na seara da Política dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, o CMDCA, através da respectiva Comissão de Seleção, poderá aprovar, ou não, o Projeto 

apresentado pela Organização da Sociedade Civil – OSC, de acordo com o previsto no presente Edital. 

 
 

 

4. DO FINANCIAMENTO VIA CAPTAÇÃO 
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4.1. Consoante disposto no item 3, deste Edital, o financiamento dos Projetos dar-se-á por meio de: 

 

a) Captação integral dos recursos necessários ao financiamento do Projeto aprovado e mediante destinações 

de Pessoas Físicas ou Jurídicas via captação. As OSCs terão que captar o valor integral do seu Projeto mais o 

valor correspondente a 20% (vinte por cento), porcentagem esta, que será destinada ao FUMDICAD, nos termos 

da Legislação vigente – Resolução do CONANDA n.º 137 de janeiro de 2010 e Resolução  do CMDCA n.º 10 de 

31 de outubro de 2019. 

 

4.2 As destinações de Pessoas Físicas ou Jurídicas, quer sejam individuais ou em grupo, somente poderão ser 

direcionadas a Projeto específico mediante apresentação da Declaração, conforme modelo constante de anexo 

XVI deste Edital, caso contrário não poderá ter sua aplicação estabelecida pelo destinador, sendo administradas 

e destinadas pelo CMDCA. 

 

4.3 As destinações de recursos deverão obrigatoriamente ser depositadas ou transferidas no Fundo Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICAD, a fim de cumprirem a normativa da RFB – Receita Federal 

do Brasil. 

 

4.4 Os Projetos aprovados por meio deste Edital, via captação, somente poderão iniciar a execução após a 

arrecadação dos recursos necessários previstos neste Edital, já compensada a retenção descrita no item 4.1 

alínea “a”, bem como após a assinatura e início de vigência do respectivo Termo de Fomento. 

 

4.5 Caso a Organização da Sociedade Civil - OSC não consiga arrecadar o total dos recursos necessários para a 

execução do Projeto após a vigência da captação, os recursos obtidos e depositados no Fundo passarão a 

compor o saldo geral, não sendo mais pertencentes à captação emitida, ou poderá a OSC adotar a modalidade 

de contrapartida devidamente comprovada. 

 

4.6 Os recursos captados, pelas Organizações da Sociedade Civil - OSC que não formalizarem Termo de Fomento 

em razão de qualquer fato impeditivo, permanecerão integrados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – FUMDICAD. 

 

4.7 Caso a Organização da Sociedade Civil - OSC consiga arrecadar valores acima do total dos recursos 

necessários para a execução do Projeto, os recursos excedentes obtidos serão destinados para Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICAD passarão a compor o saldo geral, não sendo mais 

pertencentes à captação emitida. 

 

4.8 Os Projetos aprovados terão prazo de até 12 (doze) meses para captação de recursos, a contar- se da data 

da emissão do certificado (Anexo XV); tendo o mesmo prazo para sua execução. Portanto, o Projeto terá o prazo 

máximo de 12 (meses) para sua execução; 

  

4.9 O certificado para Captação de Recursos junto a Pessoas Físicas e Jurídicas, a ser fornecido para a 
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Organização da Sociedade Civil - OSC contemplada no presente edital será emitido após a aprovação dos 

respectivos Projetos pela Comissão de Seleção na data de 05/04/2020 das 9h às 11h. 

 

4.10 A Declaração de destinação deverá ser entregue ao CMDCA, impreterivelmente, até a data de 05/04/2021, 

sob pena de o recurso passar a compor o saldo geral do FUMDICAD. 

 

5. EIXO TEMÁTICO 

 

5.1 Os Projetos submetidos ao presente Chamamento Público deverão indicar ações que envolvam a Promoção, 

Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, definidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

envolvendo Saúde, Educação, Esporte, Cultura, Lazer, Assistência, Profissionalização e Proteção ao Trabalho. 

 

6. DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

6.1 Diretrizes referentes à quantidade e modalidade de Projetos a serem inscritos pelas Organizações da 

Sociedade Civil: 

6.2  Será financiado 1 (um) Projeto com recurso existente no Fundo, observada a classificação. Caso a OSC 

apresente mais de 1 (um) Projeto, e  este for aprovado deverá obdecer a modalidade captação de recurso. 

6.3 As Organizações da Sociedade Civil (OSC) poderão apresentar no máximo 2 (dois) Projetos. 

6.4 Os Projetos relacionados à construção e reforma, serão financiados integralmente pela modalidade 

Captação de Recursos, obedecendo ao disposto no item 4.1 alínea “a” e Resolução do CMDCA n.º 12/2019. 

6.5 Os Projetos que visam atender o eixo supramencionado no item 5.1, poderão ser apresentados também na 

seguinte forma: 

a) Construção reforma e adequação de espaços físicos necessários ao atendimento de crianças e adolescentes, 

desde que esse seja o imóvel próprio da OSC. 

6.6 Para os Projetos que incluam reforma, somente serão contempladas as OSC´s com o mínimo de 02 (dois) 

anos de atuação no Município de Cruzeiro – SP, devendo ser apresentado comprovante do exercício pleno da 

propriedade e/ou outro documento legal que o substitua. 

6.7 O Projeto de reforma deverá ser acompanhado de: 

a) Cronograma de obra e assinatura de arquiteto e/ou engenheiro; 

b) Projeto básico e a respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART), instituída pela Lei nº 6496, de 7 

de dezembro de 1977; 

c) Orçamento detalhado; 

d) Certidão atualizada do Registro Imobiliário, comprovando a titularidade do imóvel; 

e) Comprovação pelo tomador de que ele dispõe de recursos próprios para complementar a execução da obra, 

salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a concedente; 
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f) Alvará de reforma emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos ou no que couber; 

g) Nos casos específicos de reforma ou adequação que não interfiram na estrutura física do imóvel ou modifique 

a planta aprovada, poderão ser aprovados Projetos sem a análise e manifestação do órgão competente, 

mediante laudo de responsabilidade técnica do arquiteto, engenheiro, ou técnico em edificações, de acordo 

com a Legislação Municipal vigente. 

7. ORIENTAÇÃO PARA SUBMISSÃO DA PROPOSTA. 

7.1 As Propostas contendo os respectivos Projetos deverão ser entregues em envelope lacrado, a ser 

protocolado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, situado na Rua dos 

Metalúrgicos, n°77, Centro, Cruzeiro/SP, no dia 05/03/2020, das 9h às 11h. 

7.2 Não serão aceitos apresentação de Projetos após o prazo estabelecido neste edital. 

7.3 Todos os Projetos apresentados tempestivamente serão analisados pela Comissão de Seleção que fará 

publicar a lista dos Projetos aprovados no Site Oficial do Município, conforme o cronograma estabelecido neste 

Edital. 

7.4 A inscrição da Organização da Sociedade Civil implicará na ciência e na aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, bem como, de todos os termos dos seus Anexos, em relação aos quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

8. O processo de seleção de propostas obedecerá ao seguinte CRONOGRAMA: 

 
 

CRONOGRAMA 

Publicação do Edital de Chamamento e demais fases  do processo, 

através do link: https://www.cruzeiro.sp.gov.br/page/portal3setor.asp 

05/12/2019 

Recebimento das Propostas e da Documentação 05/03/2020 

Análise das propostas e da documentação 17/03/2020 

Resultado Preliminar sobre os Projetos e Documentação, pela 

Comissão de Seleção. 

18/03/2020 

Prazo Recursal contra o resultado preliminar             19/03/2020   até 

    25/03/2020 

Análise dos Recursos – Deliberação pela Comissão de Seleção 03/04/2020 

Publicação do Resultado Final 04/04/2020 

 

 
9. DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES 

https://www.cruzeiro.sp.gov.br/page/portal3setor.asp
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9.1 O Edital e Anexos estarão disponíveis, gratuitamente, no site Oficial da Prefeitura de Cruzeiro- SP, no 

endereço eletronico: https://www.cruzeiro.sp.gov.br/page/portal3setor.asp. 

9.2 Além das OSC’s, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade. 

9.3 O pedido de impugnação será analisado desde que tenha sido apresentada em petição escrita, dirigida à 

Comissão de Seleção e protocolada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rua dos 

Metalúrgicos, 77, Centro, Cruzeiro/SP, da data da publicação do edital até 5 (cinco) dias úteis, das 8h às 14 h. 

9.4 Eventuais pedidos de impugnação deverão ser julgados e respondidos em até 05 (cinco) dias úteis pela 

Comissão de Seleção. 

9.5 As impugnações não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações serão juntadas 

nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

9.6 Eventual modificação no Edital decorrente de impugnações ensejará divulgação pela mesma forma que se 

deu o texto original, alterando-se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a 

formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

9.7 A impugnação feita tempestivamente pela OSC não a impedirá de participar do processo de Chamamento 

Público até decisão final a ela pertinente. 

 

9.8 As Organizações da Sociedade Civil - OSC poderão apresentar recurso junto a Comissão de Seleção contra 

o resultado preliminar, entre os dias 19/03 à 25/03 de 2020. Rua dos Metalúrgicos, 77, Centro, Cruzeiro/SP, das 

8h às 14h, mediante ofício específico e individualizado por item/Projeto, ao qual concorre, com as razões 

fundamentadas de sua irresignação, bem como, documentos que julgar necessários. 

9.9 Após o julgamento, ou o transcurso do prazo para interposição de recurso, a Comissão de Seleção 

promoverá a homologação do resultado e divulgará, no sítio eletrônico oficial, as decisões recursais proferidas 

e o resultado definitivo do processo de seleção. 

9.10 Decairá do direito de recorrer à Organização da Sociedade Civil – OSC que não atender ao prazo recursal 

ou apresentar recurso em desconformidade com as exigências deste edital. 

10. PROCEDIMENTOS DA SELEÇÃO PÚBLICA 

10.1 Para a celebração do Termo de Fomento, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos, observadas as 

disposições da Lei: 13.019/2014 e suas alterações: 

a) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 

pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado; 

b) Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de dissolução da 

OSC, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os 

requisitos da Lei n° 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da OSC extinta; 

(artigo 33 inciso III). 

c) Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de acordo com os 

https://www.cruzeiro.sp.gov.br/page/portal3setor.asp
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princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

d) Possuir, no momento da apresentação do Projeto, no mínimo 1 (um) ano de existência, no caso de OSC, com 

cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

e) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, 

pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no momento da apresentação do Projeto de trabalho; 

f) Possuir instalação e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas. 

 

g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das 

metas estabelecidas; 

 

h) Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa e 

trabalhista, na forma do art. 34, caput, incluso II, Da Lei nº 13.019, de 2014; 

 

i) Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto 

registrado e eventuais alterações; 

 

j) Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal atualizada dos 

dirigentes da OSC, conforme estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão 

expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um 

deles, conforme Anexo IV – Relação nominal de dirigentes da OSC. 

k) Comprovar que funciona no endereço declarado pela OSC, por meio de cópia de documento hábil, a exemplo 

de conta de consumo ou contrato de locação; ou sessão de uso com o tempo mínimo do prazo da execução do 

projeto. 

 

l) Comprovar o registro atualizado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cruzeiro, 

de acordo com os artigos 90 e 91 do ECA. 

 

m) Não incorra nas vedações indicadas no artigo 39, da Lei nº. 13.019, de 31 de Julho de 2014. 

10.2. Não poderá participar ou celebrar o Termo de Fomento a Organização da Sociedade Civil –   OSC que: 

a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território 

nacional; 

b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

c) Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, 

companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. Não são considerados 
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membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e políticas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5° e 6º, da 

Lei n° 13.019, de 2014); 

d) Tenha tido as contas rejeitas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for sanada a 

irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada 

ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso 

com efeito suspensivo (art. 39,caput, inciso IV, da Lei n° 13.019, de 2014); 

e) Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei n° 13.019, de 2014(art. 39,caput, 

inciso V, da Lei n° 13.019, de 2014). 

f) 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 (art. 39, caput, inciso VI, da Lei 

n° 13.019, de 2014); ou 

g) Tenha entre seus dirigentes pessoa 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; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável 

por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II, e III do art. 12 da Lei n.º 

8.429, de 2 junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei n.º 13.019, de 2014). 

 

11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

11.1. Os documentos de Proposta e/ou Projeto de Trabalho e Habilitação exigido no presente Chamamento 

Público deverão ser apresentados em 02 (dois) envelopes fechados, indevassáveis, distintos e identificados, 

mediante protocolo do ofício de encaminhamento à Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente – CMDCA (Anexo I), o qual deverá ser apresentado fora dos envelopes. 

11.2 Considerando que as OSCs poderão apresentar mais de uma proposta (Projeto), estas deverão estar em 

envelopes separados, entretanto, as OSCs poderão apresentar um único envelope que deverá conter toda a 

documentação requisitada no presente Edital, servindo este envelope com os documentos para todas as 

propostas apresentadas. 

11.3 Cada um dos envelopes deverá ser identificado conforme modelos de etiquetas contidos nos itens 12 e 

13, e todos devem ser entregues fechados, no período indicado no preâmbulo deste edital. 

11.4. Os envelopes 1 e 2 deverão ser apresentados separadamente, com todas as folhas rubricadas e 

numeradas sequencialmente, inclusive as folhas de separação, catálogos, desenhos ou similares, se houver, não 

sendo aceitas emendas, rasuras ou ressalvas. 

11.5 Os documentos que instruem os envelopes deverão ser apresentados em sua forma original ou sob 
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qualquer forma de cópia, desde que perfeitamente legível, podendo a autenticação ser feita pela própria 

Comissão de Seleção, mediante a apresentação das vias originais, caso a OSC seja selecionada. 

11.6 Havendo divergência entre os valores numéricos e aqueles apresentados por extenso nos documentos da 

Proposta apresentada, prevalecerão os últimos. 

11.7 Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, não sendo aceitos documentos em idioma 

estrangeiro. 

11.8. Somente serão considerados os Projetos que abranjam a totalidade do objeto, nos exatos termos deste 

Edital. 

12. ENVELOPE 1 – Projeto de Trabalho: 
 

 

12.1 O “ENVELOPE 1”, deverá conter a Folha de Rosto (Anexo II), o Projeto (Anexo III) este deverá conter 

cronograma de desembolso, ambos assinados pelo Presidente da Organização da Sociedade Civil – OSC ou seu 

representante legal e pelo Responsável Técnico, compreendendo os meios e recursos necessários para a 

execução das ações e serviços do objeto deste Edital, com atendimento das condições ora estabelecidas. Deverá 

ser entregue apenas uma via dos referidos documentos, dentro do respectivo envelope. 

 

12.2 Os conteúdos apresentados no Projeto serão utilizados na análise do julgamento técnico e pontuação, 

conforme os critérios de avaliação técnica do Projeto de Trabalho. 

 

12.3 Os Projetos deverão ser formatados, de acordo com os itens abaixo: 

 

 

a) Folha de rosto (anexo II). 

 

b) Projeto de Trabalho (anexo III). 

 

12.4 O Projeto terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliado de acordo com os critérios de 

ENVELOPE 1 – PROJETO 

Nome do Projeto: 

Eixo: 

Objeto: 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CMDCA CHAMAMENTO 

PÚBLICO n. º 02/2019 

NOME DA OSC:    
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julgamento estabelecidos neste edital, devendo conter minimamente os itens descritos no Anexo III. 

 

12.5 Será eliminada a Organização da Sociedade Civil cujo Projeto esteja em desacordo com qualquer um dos 

termos deste edital, em desconformidade com as Leis Federais e Municipais, Decretos e Resoluções já 

mencionadas . 

 

13. ENVELOPE 2 – Documentos de Habilitação: 

 

13.1 O “ENVELOPE 2”, dos Documentos de Habilitação, deverá conter os documentos comprobatórios da 

capacidade jurídica, idoneidade financeira, regularidade fiscal e previdenciária, da Organização da Sociedade 

Civil - OSC, especificados a seguir: 

 

 Cópia do estatuto registrado atualizado, em conformidade com as exigências previstas no artigo 33, da Lei 

Federal nº 13.019, de 2014; 

 Cópia da Ata de Eleição e Posse do quadro de dirigentes atual devidamente registrada; Comprovante de 

inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a Organização da Sociedade Civil existe há, no mínimo, um 

ano com cadastro ativo; 

 Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza 

semelhante, de capacidade técnica e operacional, tais como: 

 

a) Instrumentos de parceria firmados com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou 

estrangeiras; 

b) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

c) Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pelas Organizações da 

Sociedade Civil – OSC ou a respeito dela; 

d) Currículos profissionais de integrantes das Organizações da Sociedade Civil – OSC, quais sejam de dirigentes, 

ENVELOPE 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA CHAMAMENTO 

PÚBLICO n. º 02/2019 

NOME DA OSC:    
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conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros; 

e) Declarações ou atestados de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades 

ou de projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por pessoas físicas ou 

jurídicas, púbicas ou privados, nacionais ou estrangeiras, movimentos sociais, conselhos, comissões ou comitê 

de políticas públicas; ou 

f) Prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC; 

 Certidão de Regularidade Fiscal, junto às Fazendas Públicas da União e do Município; 

 Certidão de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF/FGTS; Certificado que comprove 

a Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CRF/FGTS); 

 Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT;a 

 Cópia da ata da eleição dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil, conforme o estatuto social, com 

endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e 

número de registo do cadastro de pessoas físicas – CPF de cada um deles; 

 Cópia de documento que comprove que a Organização da Sociedade Civil funciona no endereço por ela 

declarado, como cota de consumo ou contrato de locação ou comodato; 

 Declaração do representante legal da Organização da Sociedade Civil, na qual informe, no mínimo, a 

existência de instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 

atividades ou projetos previstos na parceria e cumprimento das metas estabelecidas ou sobre a previsão de 

contratar ou adquirir com recurso da parceria; 

 Certificado de registro no CMDCA atualizado. 

 Declaração de que não há, em seu quadro de dirigentes: 

 

a) Membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de OSC da Administração Pública 

celebrante. Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau 

(Anexo IX); 

 

13.2 As certidões devem estar válidas e vigentes no momento do protocolo dos envelopes junto ao CMDCA, 

devendo as Organizações da Sociedade Civil – OSC apresentar novas certidões, quando estiverem vencidas 

antes da subscrição do Termo de Fomento, sendo que serão aceitas certidões positivas com efeitos de negativa. 

 

13.3 A capacidade técnica e operacional das Organizações da Sociedade Civil – OSC independe da 

capacidade já instalada, admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e de equipamentos ou a 

realização de serviços de adequação de espaço físico, a título de previsto no Projeto ou contrapartida, para o 

cumprimento do objeto da parceria. 

 

13.4 A Organização da Sociedade Civil – OSC deverá comunicar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente - CMDCA as alterações em seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando 

houver. 
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14. Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 

 

a) Membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de OSC da Administração Pública 

celebrante; 

 

b) Servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de 

órgão da Administração Pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o segundo  grau; 

 

14.1 Os Projetos e documentos de Habilitação serão examinados pela Comissão de Seleção, nos seguintes 

termos: 

 

a) Não serão habilitadas as OSCs que deixarem de apresentar os documentos indicados no Projeto ENVELOPE 

“1”, bem como, os documentos indicados no “Documentos de Habilitação – ENVELOPE 2”, na data aprazada. 

 

b) A Comissão de Seleção poderá executar a conferência dos dados que entender necessários, mediante 

consulta por meio eletrônico ou outro que entender adequado. 

 

15. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

15.1 O processo de seleção das Propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC será 

realizado mediante análise pela Comissão de Seleção, estabelecida através do Decreto n.º 092 de 13 de agosto 

de 2019, destinada a processar e julgar o presente Chamamento Público. 

 

15.2 O processo de seleção compreenderá as seguintes etapas: 

 

a) Avaliação do Projeto de Trabalho: nesta fase o proponente terá seu Projeto avaliado, segundo critérios 

elencados neste Edital, que consistirão em verificar se os serviços a serem prestados atendem os requisitos 

técnicos. 

 

b) Habilitação: nesta fase, será analisada a condição de Habilitação do proponente para participar do presente 

Chamamento Público, nos termos deste Edital, que pressupõe: 

I- Cumprimento dos requisitos para a celebração; II- Análise 

dos documentos para habilitação; 

III- Aprovação do Projeto; 

 

c) Classificação: os Projetos com requisitos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC serão 

classificados de acordo com o somatório da pontuação, conforme atribuído aos critérios previstos neste Edital. 

Serão contemplados os Projetos em consonância com a sua ordem de classificação e saldo existente no Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICAD. Diante da limitação dos recursos existentes o 

CMDCA/ FUMDICAD não está obrigado a contemplar todos os Projetos aprovados pela Comissão de Seleção, 
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sendo assim, caso seja aprovado estará apto a captar recurso para o financiamento do Projeto. 

 

15.3 O resultado será homologado e divulgado na página do site oficial da Prefeitura Municipal, podendo as 

Organizações da Sociedade Civil desclassificadas apresentarem recurso nos prazos e condições estabelecidos 

neste Edital, conforme item 9.8. 

 

15.4 Na etapa de avaliação do Projeto, que possui caráter eliminatório e classificatório, serão analisadas e 

classificadas as Propostas apresentadas conforme as regras estabelecidas no edital, devendo conter as 

seguintes informações, conforme artigo 19, do Decreto Municipal nº. 111/2017: 

 

a) descrição da Realidade do objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o objeto proposto; 

 

b) ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das 

metas; 

 

c) os prazos para execução das ações e para cumprimento das metas; e 

 

d) valor global. 

 

16. ANÁLISE DOS PROJETOS – PRESSUPOSTOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

16.1 Para avaliação dos Projetos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC, o Gestor (a) de 

Parceria junto à Comissão de Seleção observará os seguintes pressupostos: 

a) À consonância da Proposta com as deliberações do CMDCA; 

b) As disposições do presente Edital de Chamamento Público, em especial, à consonância das Propostas com 

os eixos temáticos dispostos no item 5.1 deste Edital, bem como a avaliação dos documentos necessários para 

a formalização da parceria e demais requisitos previstos na Lei n.º 13.019/14 e suas alterações. 

c) À consonância com a legislação e normativas vigentes relacionadas à criança e ao adolescente, em especial 

a Lei n.º 8069/1990. 

d) Capacidade técnica e gerencial da Organização da Sociedade Civil - OSC para executar o Projeto, com a 

observância dos requisitos previstos na Lei n.º 13.019/14, alterada pela Lei n.º 13.204/15, em especial seu artigo 

33; 

e) A consonância do Projeto com os requisitos previstos na Lei n.º 13.019/14, alterada pela Lei n.º 13.204/15, 

em especial seu artigo 22, bem como a compatibilidade do custo do Projeto com os valores praticados no 

mercado. 

f) A Comissão de Seleção utilizará os critérios citados na tabela abaixo para classificação das Propostas e 

emissão do seu parecer conclusivo: 
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CRITÉRIOS E 

JULGAMENTO 

 

METODOLOGIA E 

PONTUAÇÃO 

 

PONTUAÇÃO 

MÀXIMA POR ITEM 

A) Descrição da realidade do objeto da 

parceria e do nexo entre essa realidade 

Diagnóstico da realidade em consonância 

com o objeto da parceria até (2,5 

pontos). 

 

 

2,5 

B) Informações sobre ações a serem 

executadas, metas a serem atingidas, 

indicadores que aferirão  o 

cumprimento das metas e prazos 

para a execução das ações e para o 

cumprimento das metas. 

Descrição detalhada das ações a serem 

executadas até (1,0 ponto). Descrição 

clara de metas quantitativas e 

qualitativas mensuráveis e seus 

respectivos indicadores, com indicação 

de prazos adequados para o aferimento 

do cumprimento das metas até (2,0 

pontos). 

Existência de atividades que contribuam 

para a participação e o controle social 

até (1,0 ponto). 

 

 

 

 

 

4,0 

C) Articulação com políticas públicas 

ou programas instituídos para a 

garantia de direitos da criança e do 

adolescente, no âmbito da Saúde, 

Educação, Esporte, Cultura, Lazer, 

Assistência, Profissionalização e 

Proteção ao Trabalho. 

Grau pleno de articulação até 

(1,0 ponto). 

 
Grau satisfatório de articulação até 

(0,5 ponto). 

 
O não atendimento ou atendimento 

insatisfatório (0,0). 

 

 

 

 

 

1,5 

D) Capacidade técnico- operacional da 

Instituição proponente, por meio de 

experiência comprovada no 

portfólio de realizações na gestão 

de atividades (técnico, gestor e/ ou 

responsável) ou projetos 

relacionados ao objeto da parceria 

ou de natureza semelhante. 

Grau pleno de capacidade técnico- 

operacional até (1,5 ponto). 
 

Grau satisfatório de capacidade 

técnico-operacional até (0,5 ponto). 

O não atendimento ou o atendimento 

insatisfatório do requisito de capacidade 

técnico- operacional (0,0). 

 

 

 

 

 

 

2,0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 10,0 

 

17. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

17.1 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior pontuação 

obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com base na 
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maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (B, C e D). Caso essas regras não 

solucionem o empate, será considerada vencedora a OSC com mais tempo de constituição e, em último caso, a 

questão será decidida por sorteio. 

17.2 A proponente que zerar em qualquer um dos critérios de avaliação descritos na tabela constante no item 

16.1 alínea “f”, será desclassificada. 

18. DA CELEBRAÇÃO 

 

18.1   A Administração Pública, emitirá pareceres técnicos e jurídicos necessários para a celebração e 

formalização da parceria e, convocará as Organizações da Sociedade Civil – OSC selecionadas para assinarem o 

respectivo instrumento de parceria, nos termos dos incisos V e VI do artigo 35, da Lei Federal nº. 13.019, de 31 

de julho de 2014. 

 

18.2 O Termo de Fomento celebrado com Organizações da Sociedade Civil – OSC deverá ser assinado pela 

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social conjuntamente com o Presidente do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- FUMDICAD. 

 
18.3 As Organizações da Sociedade Civil – OSC poderão celebrar mais de uma parceria concomitantemente junto 

ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, desde que não haja sobreposição de 

objetos. 

 

18.4 O extrato deste Termo de Fomento deverá ser publicado no Diário Oficial do Município ou em meio de 

comunicação impresso, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a contar de sua assinatura, bem como 

disponibilizado no site eletrônico da Prefeitura Municipal no mesmo prazo. 

 

19. DA LIBERAÇÃO E DA CONTABILIZAÇÃO DOS RECURSOS 

 

19.1  Consoante o previsto no artigo 33, do Decreto Municipal nº. 111, de 13 de novembro de 2017, a liberação 

de recursos da parceria será efetivada em conformidade com o cronograma de desembolso aprovado no 

Projeto, o qual deverá guardar consonância com as metas da parceria. 

 

19.2  Fica vedado o repasse integral dos recursos antecipadamente à execução da parceria, exceto quando a 

proposta ou atividade assim o exigir e desde que haja previsão expressa no Projeto e autorização pela Secretária 

Municipal de Assistência e  Desenvolvimento Social, juntamente com o Presidente do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

19.3 As parcelas dos recursos serão retidas a critério da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social em consonância com o CMDCA/ FUMDICAD e Comissão de Avaliação e Monitoramento, até o 

saneamento das impropriedades: 

 

a) Quando houver atraso injustificado na apresentação das prestações de contas e documentos solicitados 



 
16 

 

pelo Poder Público Municipal; 

 

b) Quando houver evidências de irregularidades na aplicação de parcela anteriormente recebida; 

 

c) Quando constado desvio de finalidade na aplicação de recursos ou o inadimplemento da Organização da 

Sociedade Civil em relação às obrigações estabelecidas no instrumento da parceria; 

 

d) Quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas 

saneadoras apontadas pelo Poder Público Municipal ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 

 

20. DO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

 

20.1    As compras e contratações pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC, feitas com o uso dos recursos da 

parceria, deverão observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, devendo ter 

compatibilidade com os preços praticados no mercado. 

 

20.2 Para a contratação de equipe dimensionada no Projeto, a Organização da Sociedade Civil – OSC poderá 

adotar procedimento de seleção com métodos usualmente utilizados pelo setor privado. 

 

21. DO PAGAMENTO DAS DESPESAS. 

 

21.1 Conforme artigo 35, do Decreto Municipal nº. 111 de 13 de novembro de 2017 poderão ser pagas com 

recursos vinculados à parceria as despesas previstas no Projeto, dentre aquelas previstas e não vedadas na Lei 

Federal n.º 13.019/2014, artigo 42, incisos XIX e XX, artigo 45 e artigo 46, observando-se as regras do presente 

Edital e as cláusulas pactuadas no instrumento da parceria. 

 

21.2 Conforme Decreto Municipal n.º 111 de 13 de novembro de 2017, paragrafo 1°, considera-se equipe 

encarregada da execução do Projeto previstas no artigo 46, I, da Lei Federal n.º13.019/2014, o pessoal 

necessário à execução do objeto da parceria, que  poderá incluir pessoas pertencentes ao quadro da 

Organização da Sociedade Civil ou que vierem a ser contratadas, inclusive os dirigentes, desde que exerçam 

ação prevista no Projeto aprovado, nos termos da legislação civil vigente. 

 

21.3 As verbas não utilizadas deverão ser devolvidas para o Fundo Municpal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, Agência do Banco do Brasil n.º 0449-9, Conta n.º 2.611-5.  

 
21.4 Para pagamento das verbas rescisórias de empregados da Organização da Sociedade Civil que executou  o 

Projeto, após o  encerramento deverá ser apresentado planilha de cálculo na prestação de contas final que 

indique a relação dos valores proporcionais ao tempo de trabalho, ficando a OSC integralmente responsável pelas 

obrigações trabalhistas.   

 

21.5 Quando for caso de rateio, a memória de cálculo dos custos indiretos deverá conter a indicação do valor 
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integral das despesas e o detalhamento quantitativo da divisão que compõe o custo global, especificando a 

fonte de custeio de cada fração, com a identificação do número e o órgão da parceria, vedada a duplicidade ou 

a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. 

 

21.6 Em conformidade ao Decreto Municipal n.º 111 de 13 de novembro de 2017, os custos indiretos 

necessários que trata no inciso III do caput o artigo 46 da Lei Federal n.º 13.019/2014, poderão incluir, dentre 

outras despesas, aquela com internet, telefone, transporte, aluguel, consumo de água, luz e gás e remuneração 

de serviços contábeis e de assessoria jurídica, todos estes custos deverá estar descrito no Projeto inicial. 

 

21.7 Também poderão ser pagas com recursos da parceria as despesas incorridas pela Organização da Sociedade 

Civil na aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de 

adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais, 

devendo constar no Projeto inicial.  

 

21.8 A Organização da Sociedade Civil poderá realizar contratação de servidor ou empregado público para 

realização de atividades da parceria, desde que haja compatibilidade de horários, sendo necessária a 

apresentação de declaração do Poder Público. A remuneração do servidor deverá ser por meio de recursos 

próprios da OSC, respeitada as demais disposições legais aplicadas. 

 

22. DA FISCALIZAÇÃO – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

22.1  Compete o Gestor (a) de Parceria  Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, através 

da Comissão de Monitoramento e Avaliação, realizar procedimentos de fiscalização das parcerias celebradas 

para o cumprimento do objeto do Projeto aprovado, sem prejuízo das normas especificas afetas às Políticas 

Públicas setoriais e aos correspondentes instrumentos de controle social. 

 

22.2  A Comissão de Monitoramento e Avaliação designada conforme o Decreto n.º 091 de 13 agosto de 2019, 

instância administrativa de apoio e acompanhamento da execução das parcerias celebradas pela Administração 

Pública Municipal, cujas atribuições serão voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação dos 

entendimentos, solução de incontroversas, padronização de objetos, custos e indicadores, fomento do controle 

de resultados e avaliação e homologação dos relatórios de monitoramento e avaliação. 

 

23 DA INEXECUÇÃO 

 

23.1  Como disposto na Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações. 

 

23.2  Conforme exposto no artigo Art. 62 da referida lei, a hipótese de inexecução por culpa exclusiva da 

Organização da Sociedade Civil, a Administração Pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento 

de serviços essenciais à população, por atopróprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou 

manter a execução das metas ou atividades pactuadas: 
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a) Retomar os bens públicos em poder da Organização da Sociedade Civil parceira, qualquer que tenha sido a 

modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

 

b) Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Projeto, no caso de 

paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi 

executado pela Organização da Sociedade Civil até o momento em que a administração assumiu essa 

responsabilidade. 

 

24. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

24.1  Conforme o artigo n.º 45 do Decreto Municipal n.º 111 de 13 de novembro de 2017, as Prestações de 

Constas terão o objetivo de demonstrar e verificar resultados, e deverão conter elementos que permitam 

avaliar a execução do objeto e o alcance das metas, sendo que, o modo e a periodicidade das prestações de 

contas também serão previstos no instrumento da parceria e no Projeto. 

 

a) Deverá as OSCs seguir as instruções 01/2016 TCE/SP especificas de parcerias e convênios e a 02/2016 do 

TCE/SP instruções Geral. Ressalta-se que é dever da OSC consultar o Tribunal de Contas e  estar de acordo com 

a legislação vigente . 

 

24.2  As fases de apresentação das contas pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC serão protocoladas na 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para análise e posteriormente manifestação 

conclusiva das contas pelo Gestor (a) de Parceria e Comissão de Monitoramento e Avaliação, estas ações 

iniciam-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros e terminam com a 

avaliação final das contas e demonstração de resultados. 

 

24.3  Durante a execução do Projeto deverá ser apresentada mensalmente a prestação de contas, que abarcará 

o Relatório de Execução do Objeto e Relatório de Execução Financeira do Termo de Fomento, bem como a anexo 

XXIII e XXI,  deverá ser entregue conforme exposto no item 24.2. O prazo  de entrega da prestação de contas 

mensal, pela Organização da Sociedade Civil – OSC será sempre até o décimo quinto dia do mês subsequente 

ao recebimento do recurso, e mesmo que não ocorra o recebimento deste, a OSC deverá prestar contas 

conforme a data solicitada. O atraso na entrega acarretará o consequente atraso no pagamento das parcelas 

seguintes. 

 

24.4 Conforme o Decreto Municipal n.º 111/2017 artigo 47, a OSC deverá apresentar prestação de contas 

Final , no prazo de até 90 dias corridos contados do término da vigencia da parceria. 

24.5  Deverão constar nos Relatórios indicados no item 24.3 e 24.4: 

 

a) Relatório de Execução do Objeto: 

- As ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

-   A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas, 

apresentando um comparativo de metas propostas com os resultados alcançados. 
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-    Os documentos de comprovação do cumprimento do objeto e realização das ações, como fichas de inscrição, 

listas de presença, fotos e vídeos, ou outros conforme o caso, devendo o eventual cumprimento parcial ser 

devidamente justificado. 

 

B ) Conforme o Decreto Municipal n.º 111/2017 em seu artigo 49, a Administração Pública poderá solicitar 

Relatório de Execução Financeira do Termo de Fomento: 

-    O extrato de conta bancaria; 

-     A memoria de calculo de rateio das despesas , quando for o caso; 

-    A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados , quando houver; 

-   Cópia smples de nota e dos comprovante fiscais ou recibos, inclusive holerites , com data de documento, 

valor, dados da organização da Sociedade Civil e do forncedor e indicação do produto ou serviço; 

-   Comprovante da devolução do saldo remanescente de conta bancária especifica , quando houver. 

 

24.6  Nos casos de não comprovação do alcance das metas, de descumprimento de metas sem as devidas 

justificativas, ou quando houver evidência de existência de ato irregular, o MUNICÍPIO também  poderá exigir 

a apresentação de cópias simples dos documentos fiscais, tais como, notas fiscais, cupom fiscal, faturas, recibos, 

holerites, guias de recolhimento dos encargos trabalhistas, impostos retidos na fonte de prestadores de 

serviços, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamentos e guias do recolhimento do Fundo de 

Garantia e informações à previdência social – GFIP, bem como outros documentos comprobatórios. 

 

24.7  Os Relatórios deverão ser analisados pelo Gestor (a) de Parceria e homologados pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação designada. 

 

24.8  As notas fiscais deverão constar o número do Termo de Fomento, assim como ano e objeto. 

 

24.9  Os documentos  deverão ser apresentados ao Gestor, para que este ateste a conferência nas cópias, não 

sendo aceito documentos ilegíveis, com rasuras ou com prazo de validade vencido. 

 

24.10  As notas obdecerão o item 24.8, bem como comprovantes fiscais ou recibos dos fornecedores e 

prestadores de serviço, estes  deverão ser emitidos com valor, nome e número da inscrição no CNPJ da OSC e 

do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço para fins de comprovação das despesas quando 

necessário. 

 

24.11  A prestação de contas e todos atos que dela decorrem dar-se-ão em plataforma eletrônica, permitindo 

a visualização por qualquer interessado. 

 
24.12  Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas mencionadas no item 24.3 pela OSC será 

concedido após a notificação da Comissão de Monitoramento e Avaliação o prazo de 10  (dez) dias para sanar a 

irregularidade ou cumprir a obrigação. A Comissão supracitada terá o mesmo prazo para analisar e decidir sobre a 

prestação de contas e comprovação de resultados. 
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24.12  A Organização da Sociedade Civil - OSC executora deverá ter uma conta específica, aberta em Banco 

Público para cada Projeto, contemplado para realização dos depósitos, transferências e movimentações, 

utilizada apenas para esta finalidade. 

 

24.13  Quando a despesa com a remuneração da equipe for paga proporcionalmente com recursos do Termo 

de Fomento, a Organização da Sociedade Civil - OSC deverá apresentar a memória de cálculo do rateio da 

despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da 

despesa. 

 

24.14 Os recursos somente poderão ser liberados após aprovação da prestação de contas conforme solicitadas  

no item 24.3. 

 

24.15   A aplicação do item 24.13 não isenta a responsabilidade da Organização da Sociedade Civil - OSC, em caso 

de verificação de inadequação de aplicação de recursos relativos a qualquer repasse efetuado, podendo, a 

qualquer tempo, por ocasião da análise e avaliação das contas, independentemente de outras implicações 

legais aplicáveis, ter suas indicações glosadas e os valores restituídos ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente – FUMDICAD. 

 

24.16   A inobservância dos prazos, por dolo, omissão ou negligência, submeterá os responsáveis a procedimento 

de apuração de responsabilidade e aplicação de sanções legais cabíveis. 

 

24.17 A prestação de contas entregue pela OSC conforme  os termos de instrução 01/2016- TCE/SP,  deverá ser 

analisada por contador ou técnico capacitado em verificar receitas e despesas conforme Projeto, bem como 

Gestor (a) de Parceria,  após  analise e parecer,  será encaminhado para a  Comissão de Monitoramento e 

Avaliação certificar o documento apresentado e poderá adotar os seguintes procedimentos : 

 

a) Relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução do Projeto, quando houver; 

 

b) Relatório técnico de monitoramento e avaliação, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os 

resultados alcançados durante a execução do Termo de Fomento conforme a Lei 13.019/2014 em seu artigo 

66. 

 

24.18 Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já tenham sido 

realizadas, os relatórios técnicos deverão mencionar: 

 

a) Os resultados alcançados e seus benefícios; 

 

b) Os impactos econômicos e/ou sociais observados; 

 

c) O grau de satisfação do público-alvo; 
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d) A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, conforme a Lei 

13.019/2014 em seu artigo 67. 

 

24.19   A Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá emitir manifestação conclusiva sobre a prestação de 

contas final, observando o Projeto aprovado e o Termo de Fomento, devendo dispor sobre: 

 

a) Aprovação da prestação de contas; 

 

b) Aprovação da prestação de contas com ressalvas; 

 

c) Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial 

constante na Lei 13.019/2014 em seu artigo 69. 

 

  As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão registradas em plataforma 

eletrônica de acesso público, devendo ser levadas em consideração por ocasião da assinatura de futuras 

parcerias. Constante na Lei 13.019/2014, artigo 65. 

 

24.20   O transcurso do prazo definido nos termos do item 24.3 e 24.4 sem que as contas tenham sido apreciadas: 

 

a) Não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas 

saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos; 

 

b) Nos casos em que não for constatado dolo da Organização da Sociedade Civil – OSC ou de seus prepostos, 

sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente 

apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação 

pela Administração Pública. 

 

25. DAS DOCUMENTAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL E FINAL 

 

25.1   As prestações de contas terão o objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverão conter elementos 

que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas, mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

a) A)    Ofício de encaminhamento da prestação de contas; 

 

b) B)     Demonstrativo mensal das receitas e despesas; 

 

c) Extratos bancários da conta especifica e de aplicação financeira, referente à movimentação dos recursos 

recebidos; 

 

d) Notas fiscais de compras ou prestação de serviços, em nome da OSC, devidamente atestadas pela pessoa 
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competente, com identificação do numero do termo de fomento, observando a legislação vigente sobre os 

impostos devidos sobre e sobre as informações que as notas fiscais devem conter; 

 

e) Recibos, no caso de trabalhador avulso sem vinculo empregatício, com identificação do serviço prestado, 

contendo RG, CPF e INSS, em nome da OSC, com identificação do número do termo de fomento observando a 

legislação vigente sobre os impostos que devem ser recolhidos de competência do empregado e do 

empregador; 

 

f) Relatório das atividades desenvolvidas e da aplicação dos recursos financeiros recebidos, bem como de 

declaração quantitativa de atendimento nesse período, assinada pelo representante da OSC. 

 
g) Modelos de anexos disponivel neste edital, conforme XVIII e XXI.  

 

25.2  A prestação de contas final, nos moldes das instruções especificas do tribunal de contas do Estado de São 

Paulo, deverá ser constituída dos seguintes elementos: 

 

a) Oficio de encaminhamento da prestação de contas; 

b) Termo de ciência e notificação, conforme Anexo XIX deste edital (seguindo as instruções do TCESP em seu 

Anexo RP 12 ); 

 

c) Cadastro do responsável, conforme Anexo XX deste Edital (seguindo as instruções do TCESP em seu anexo 

PC-02). 

 

d) Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou 

finalidades dos gastos, aplicados no objeto do ato concessório, conforme modelo contido no Anexo XVIII deste 

Edital (seguindo as instruções do TCESP em seu anexo RP 14); 

 

e) Relatório consolidado de dados quantitativos dos atendimentos mensais e de informações relacionadas a 

ações que demonstrem o atingimento das metas de qualidade definidas no Projeto ; 

 

f) Relatório nominal dos beneficiários 

 

g) Copia dos demonstrativos contábeis e financeiros da beneficiaria, com indicação dos valores repassados 

pelo órgão concessor e a respectiva conciliação bancária, referente ao exercício em que o numerário foi 

recebido, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis ao terceiro setor; 

 

h) Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional 

do responsável pelas demonstrações contábeis; 

 

i) Manifestação expressa do Conselho Fiscal ou órgão correspondente do beneficiário sobre a exatidão do 

montante comprovado, atestando que os recursos públicos foram movimentados em conta especifica, aberta 
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em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão público concessor. 

 

j) Relatório de cumprimento do objeto; 

 

k) Cópia dos extratos da conta bancaria especifica, demonstrando o saldo zerado; 

 

l) Comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados, quando houver, na conta bancaria indicada pelo 

MUNICIPIO; 

 
m) Modelo do anexo XXI. 

 

25.2  É de responsabilidade da Organização da Sociedade Civil o pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de fomento, não 

implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da Organização 

da Sociedade Civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos 

decorrentes de restrição à sua execução constantes no artigo 42 inciso XX da Lei n° 13.204 de 14 de dezembro 

de 2015. 

 

25.3  Os documentos fiscais deverão ser apresentados em cópia legível e estar completamente preenchidos e 

devidamente quitados, devendo ser observados os valores pactuados no Projeto aprovado. 

 
25.4  Os documentos fiscais referentes aos processos de prestações de contas deverão corresponder em suas 

datas de emissão e/ou de quitação, ao período de competência dos repasses recebidos, isto é, deve-se observar 

a correspondência da data de referência dos recursos recebidos e das despesas efetuadas, segundo orienta o 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  a instrução 01/2016.  

 

25.5  As prestações de contas final deverão ser feitas mediante normativas do TCE – Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo.  

 

25.6  A prestação de contas deverá ser acompanhada de Relatório Técnico das atividades desenvolvidas, 

assinado pelo representante legal da Organização da Sociedade Civil - OSC e do técnico responsável pelo 

Projeto, devendo constar, no mínimo: 

 

a) Descrição das atividades desenvolvidas, de acordo com o Projeto, ressaltando os facilitadores e 

dificultadores; 

 

b) Parcerias obtidas; 

 

c) Resultados alcançados com comparativo das metas propostas no Projeto; 

 

d) Registro fotográfico e/ou vídeo das ações e dos bens adquiridos; 
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e) Lista de presença dos atendidos atualizada ou relação dos beneficiários atual; 

 

f) Análise quantitativa, qualitativa e resultado dos indicadores, conforme sistema de monitoramento e 

avaliação. 

 

25.7  Será considerado irregular, caracterizará desvio de recursos e deverá ser restituído aos cofres públicos 

qualquer pagamento, nos termos deste item, de despesas não autorizadas no Projeto, de despesas nas quais 

não esteja identificado o beneficiário final ou de despesas realizadas em desacordo com qualquer das condições 

ou restrições estabelecidas neste Edital, em conformidade com o Termo de Fomento. 

 

25.8  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. 

 

25.9  Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão, extinção da parceria, inexecução do objeto deste Fomento, 

não apresentação do relatório de execução físico-financeira, não prestação de contas no prazo exigido e 

utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida os saldos financeiros, inclusive os 

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de 

imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela administração pública 

competente, conforme Lei federal n° 13.019/2014 em seu artigo 52. 

 

25.10  Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência 

eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária, 

Lei n.º13.019/2014 em seu artigo 53. 

 

25.11  Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos 

fornecedores e prestadores de serviços, Lei 13.019/2014 em seu artigo 53, parágrafo 1°. 

25.12  Demonstrada à impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica poderá ser 

admitida a realização de pagamentos em espécie, Lei n.º 13.019/2014 em seu artigo 53 parágrafo 2°. 

 

25.13  A liberação das parcelas do Termo de Fomento será suspensa definitivamente na hipótese de sua 

rescisão. 

 

26. DO GESTOR DAS PARCERIAS 

 

26.1  O Gestor (a) será designado pelo Conselho Gestor. 

 

26.2  São obrigações do gestor: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
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b) Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as 

atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as 

providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

 

c) Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o 

conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação, Lei n.º 13.019/2014 em seu artigo 61; 

 

d) Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e 

avaliação. 

26.3  Poderá ser designado a qualquer tempo novo Gestor da Parceria, mediante ato do Prefeito Municipal, 

devidamente publicado na imprensa oficial, sem necessidade de divulgação de novo Edital. 

27. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR PREVISTO PARA REALIZAÇÃO DO OBJETO: 

27.1  As despesas decorrentes deste Edital correrão pela dotação orçamentária abaixo: 

- Função Programática: 08.243.0026.2117 – FUMDICAD 

-      Ficha 144 – 33.50.41.00 

 

27.2 O valor máximo de recurso disponibilizado será de R$141.820,00 (cento e quarenta e um mil e oitocentos 

e vinte reais) para o exercício de 2019 até 2022. 

 

27.3 O exato valor a ser repassado será definido no Termo de Fomento, observada a proposta do Projeto 

apresentada pela OSC selecionada. 

 

27.4 Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos da parceria, 

a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX 

e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei n° 13.019, de 2014. É recomendável a leitura integral dessa legislação, 

não alegando, desta forma, o desconhecimento pela OSC e o seu descumprimento. 

 

27.5 Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidas dentre 

outras despesas previstas e aprovadas no Projeto inicial, art. 46 Lei n.º 13.019, de 2014 e Decreto Municipal n° 

111 de 13 de novembro de 2017 em seu artigo 35. 

 

a) Remuneração da equipe encarregada da execução do Projeto de trabalho, inclusive de pessoal próprio da 

OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições 

sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, 

verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 

 

b) Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da 

parceria assim o exija; 
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c) Custos indiretos necessários á execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da 

parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, água, energia, dentre outros); e 

 

d) Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais á consecução do objeto. 

 

e) Construção e reforma, desde que o objeto esteja de acordo com o atendimento à criança e adolescente. 

 

27.6 Não serão financiados os gastos previstos art. 42, incisos XIX e XX , da Lei n.º 13.019/14. 

 

28. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 

 

28.1 Na modalidade de Captação de Recursos, os Projetos aprovados terão prazo de até 12 (doze) meses para 

captação de recursos, a contar- se da data da emissão do certificado (Anexo XV); tendo o mesmo prazo para 

sua execução. Portanto, o Projeto terá o prazo máximo de 12 (meses) para sua execução, a partir da assinatura 

do Termo de Fomento, execeto, quando das hipóteses descritas nos itens ¨6.5”, “6.6” e “6.7”, quando para 

reforma e constução o projeto terá prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo o mesmo neste caso 

específico ser prorrogado por meio de Termo Aditivo com vigência máxima total de 36 meses;   

28.2 Na modalidade Financiamento Integral, os Projetos aprovados terão prazo máximo de 12 (doze) meses 

para sua execução, contados a partir da assinatura do Termo de Fomento; 

28.3 Os Termos de Fomento a serem celebrados terão início na data de sua assinatura, não podendo exceder o 

prazo de 24 meses para o término do objeto. 

29. DA TRANSPARÊNCIA 

29.1 A Organização da Sociedade Civil - OSC deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais 

e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICAD. 

29. 2. As informações de que tratam este artigo deverão incluir, no mínimo: 

a) Data de assinatura, identificação do instrumento de parceria e do órgão da Administração Pública 

responsável; artigo 11, inciso I da lei 13.019/14. 

b) Nome da Organização da Sociedade Civil – OSC e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; artigo 11, inciso I da lei 13.019/14. 

c) Descrição do objeto da parceria; artigo 11, inciso III da lei 13.019/14. 

d) Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; artigo 11, inciso IV da lei n.º 13.019/14. 

e) Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, 

a data em que foi apresentado, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo; artigo 11, inciso V da lei 

13.019/14. 
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f) Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da remuneração 

da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo 

exercício, Artigo 11, inciso VI da lei 13.019/14. 

29.3 As Organizações da Sociedade Civil – OSC devem cumprir as normativas expedidas pelo Tribunal de Contas 

relativas à transparência de seus atos, consistentes na divulgação pela via eletrônica de todas as informações 

sobre suas atividades e resultados, dentre outros, o estatuto social atualizado; termos de ajustes; Projeto ; 

relação nominal dos dirigentes, valores repassados; lista de prestadores de serviços (pessoas físicas e jurídicas) 

e os respectivos valores pagos; remuneração individualizada dos dirigentes e empregados com os respectivos 

nomes, cargos ou funções; balanços e demonstrações contábeis e os relatórios físico-financeiros de 

acompanhamentos, regulamento de compras e de contratação de pessoal. 

30 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DOS RECURSOS 

30.1 Em caso de desistência da Organização da Sociedade Civil – OSC em celebrar o Termo de Fomento, objeto 

do presente Edital, em qualquer uma de suas fases, deverá fazê-lo mediante ofício. 

30.2. Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão decididos pela Comissão de Seleção. 

30.3 A homologação do processo seletivo não gera para a Organização da Sociedade Civil – OSC o direito 

subjetivo à celebração da parceria, constituindo-se em mera expectativa de direito, impedindo, no entanto, o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de celebrar outro instrumento de 

parceria com o mesmo objeto que não esteja de acordo com a ordem do resultado do processo seletivo. 

30.4 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à 

participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das OSCs concorrentes, não cabendo 

nenhuma remuneração ou indenização por parte da Administração Pública. 

30.5 Não poderá haver adequação ou mudança nos Projetos, exceto por motivo de força maior ou caso 

imprevisivel, este deverá ser publicado no site oficial bem como no  DOE- SP.    

30.6 Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação no site Oficial do Município de Cruzeiro, Estado 

de São Paulo, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Cruzeiro, 05  de dezembro de 2019. 

 

Hevelyn Sigolo B. Fonseca 

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Município de Cruzeiro/SP 

 

Robson André Silva 

Presidente do FUMDICAD 
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31. Constituem Anexos do Presente Edital 
 

Anexo I - Modelo de Ofício; 

Anexo II - Folha de Rosto para identificação do Projeto; 

Anexo III - Projeto de Trabalho (deverá ser respeitada a sequência dos itens apresentados, podendo o mesmo 

ser complementado pela OSC); 

Anexo IV - Relação Nominal de Dirigentes; 

Anexo V - Declaração de comprovação de endereço da sede da organização sociedade civil; 

Anexo VI - Declaração de adimplência ao art. 34 da lei nº. 13.019/2014;  

Anexo VII - Declaração de adimplência às tipificações da lei nº. 13.019/2014;  

Anexo VIII - Declaração de capacidade técnica e operacional; 

Anexo IX - Declaração – dirigentes (quem a OSC não poderá ter como Dirigente); 

Anexo X - Declaração de Contratação (declara que as pessoas contratadas para execução do projeto não são 

integrantes do quadro de servidores públicos municipais); 

Anexo XI - Declaração de abertura de conta bancária;  

Anexo XII - Declaração de isenção de inscrição estadual;  

Anexo XIII - Declaração de contrapartida; 

Anexo XIV - Declaração negativa de cofinanciamento; 

Anexo XV - Modelo certificado de autorização para captação (via chancela) de recursos financeiros pelas OSC’s 

do Município De Cruzeiro; 

Anexo XVI - Declaração do destinador (Captação de Recursos via Chancela); 

Anexo XVII - Modelo do termo de fomento; 

Anexo XVIII – Demonstrativo de Receitas e despesas (Anexo RP14 das instruções 002/2016 do TCESP); 

Anexo XIX – Termo de Ciência e Notificação (Anexo RP12 das instruções 002/2016 do TCESP); 

Anexo XX – Cadastro do responsável (Anexo PC - 02 das instruções 002/2016 do TCESP); 

   Anexo  XXI – Relação de despesas.
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ANEXO I 

MODELO DE OFÍCIO 

 

 

 

A   ,   inscrita   no   CNPJ   sob o  n.º   , sita à 

(endereço), representada  pelo seu  Presidente  /  representante legal, Sr. (    ), 

abaixo assinado, portador da Cédula de Identidade RG sob o n.º  e do CPF sob 

o n.º  , a fim de participar do Edital de Chamamento Público do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/ FUMDICAD/ SEAS, referente à seleção 

pública de Projetos a serem financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – FUMDICAD, vem apresentar os seguintes envelopes: ENVELOPE 1 – Anexo I - Modelo 

de Ofício; Anexo II - Folha de Rosto; Anexo III – Projeto de Trabalho ENVELOPE 2 – Documentos de 

Habilitação, contendo toda a documentação indicada no item 13.1. do edital), solicitando a 

protocolização e aprovação do Projeto (nome do Projeto). 

 

 

 

Local e Data. 
 

 

 
 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO II 

 

FOLHA DE ROSTO 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 NOME DO PROJETO: 

 EIXO DE ATUAÇÃO: 

2 DADOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Nome: 

CNPJ nº: 

Registro no CMDCA Nº: Validade do Registro: 

Endereço: Nº: Complemento: 

Bairro: Cidade: Estado: CEP: 

Telefone: Fax: E-mail: 

Endereço Internet: 

Nome Responsável Legal: 

Telefone: Fax: E-mail: 

 

3 RESUMO DAS INFORMAÇÕES 

 Local/Endereço/Região de Atuação do Projeto: 

 Objetivo Geral: 

 Descrição do Projeto: 

 Nº de beneficiários (direto) atendidos: 

 Apuração do Projeto (nº meses): 

 Valor a ser financiado pelo FUMDICAD: R$ 

 Valor da contrapartida: R$ 

 Custo total (valor financiado + contrapartida): R$ 

 Nome do responsável pelo Projeto: 

 
 
 

Assinatura do Representante Legal Assinatura do Responsável Técnico 
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ANEXO III 
 
 

 
PROJETO 

1 INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

1.2 Nome: 

1.3 CNPJ: Site: 

1.4. Certificações: 

 

 

CEBAS ( ) Utilidade Pública Estadual ( ) Utilidade Pública Municipal ( ) CMDCA ( ) 

 

 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome do Responsável legal: 

Nº do RG/ órgão expedidor: Nº do CPF: 

Cargo: Mandato de diretoria: (dia, mês ano) 

Endereço: CEP: 

Bairro: 

Telefones: E-mail: 

Cidade em que reside: UF: 

3 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome: 

Formação/Cargo: Nº do registro no Conselho Profissional: 

Telefones: E-mail: 
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4 OUTROS PARTÍCIPES 

(Indicar se existem outros parceiros para execução deste Projeto) 

 

Nome: 

 

CPF: 

 

Endereço: 

 

CEP: 

5 APRESENTAÇÃO DA OSC 

 

Breve descrição da Organização da Sociedade Civil 

Breve Histórico da Organização da Sociedade Civil (Sugere informar a data de criação, diretrizes da OSC, 

capacidade de atendimento, número de associados, principais trabalhos realizados, bem como os recursos 

humanos e qualificação técnica dos profissionais permanentes); 

Informar (quais projetos, programas ou campanhas a instituição participou, os objetivos e resultados 

alcançados, período em que ocorreram, as fontes financiadoras e os valores investidos, bem como as 

parcerias estabelecidas com outras organizações); 

Descrever de forma sucinta as parcerias existentes, origem das fontes de recursos e sua destinação; 

Sistematizar as informações pertinentes aos projetos aprovados em convênios anteriores objetivando a 

consolidação dos indicadores de avaliação dos investimentos realizados pelo Governo do Estado através 

dos Órgãos convenentes. 

 

6 SÍNTESE DA PROPOSTA 

6.1. Justificativa da Proposta 

(Deve expor os argumentos e as considerações sobre as necessidades que justificam a realização das 

atividades propostas, inclusive com diagnóstico da realidade, indicando como irá contribuir para a 

mudança da situação problema apresentada. E a justificativa que fundamenta a proposta). 

6.2 Objetivo Geral da Proposta 

( relacionando com a situação problema que se deseja enfrentar com a execução do objeto) 
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6.3 Objetivos Específicos da Proposta 
 

 
Devem apresentar a “quebra” detalhada do objetivo geral) 

6.4 Abrangência da proposta 
 

 
(descrever de forma clara, qual região da cidade ou território de abrangência, rede socioassistencial 

local e outras informações necessárias) 

6.5 Público Beneficiário 
 

 
(Direto e Indireto) 

6.6 Perfil do Público Beneficiário Direto 
 

 
(indicar faixa etária, renda, escolaridade, condições de moradia e outros) 

6.7 Meta de Atendimento Mensal: 
 

 
(descrever a quantidade de pessoas que serão atendidos no mês) 

6.8 Período de execução do Objeto proposto: 
 

 
Início:  / /  Término:  / / 

6.9 Metodologia e Abordagem da Proposta 

 

 

(Deve descrever como serão realizadas as ações/atividades, incluindo as estratégias e os procedimentos 

detalhados para a sua execução. É a maneira pela qual os objetivos serão alcançados): 

7 – CAPACIDADE INSTALADA 
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7.1 – Equipe de Profissionais Permanentes da OSC 

(Informar toda a composição da equipe de profissionais contratados, estagiários e /ou voluntários, do 

SUAS) 

 

Formação Profissional 

 

Função na OSC 

 

Nº de 

horas/mês 

 

Vínculo Empregatício. 

    

    

    

7.2 – Estrutura Física:  ( ) Própria ( ) Cedida ( ) Alugada ( ) Outros 

7.3 – Instalações físicas 

(informar o número de cômodos existentes na instituição e quais são as principais atividades 

realizadas em cada espaço): 

Cômodo 
Quantidade Tipo de atividades desenvolvidas no espaço 

   

   

   

7.4 – Equipamentos Disponíveis 

(informar os tipos e a quantidade de equipamentos existentes na instituição que  poderão  ser  tilizados 

durante a execução do objeto) 

Tipo de Equipamento Quantidade 
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8 MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA 

 

8.1  Quais Técnicas de Monitoramento e Avaliação serão aplicadas durante a execução do Objeto 

Indicar quais são as técnicas, quando serão aplicadas, e quais os objetivos da aplicação e quais os possíveis 

encaminhamentos que serão adotados com base nas informações obtidas durante o monitoramento e 

avaliação): 

8.2 Grade de Atividades 

Objetivos Específicos 

(Descreva os objetivos 

específicos trabalhados 

no período, conforme 

Apontados no Projeto 

deTrabalho) 

Atividades 

Descreva as Atividades 

– sobretudo o trabalho 

Social e socioeducativo 

– que serão realizadas 

ara cumprir o Objetivo) 

Dados 

quantitativos 

e/ou a 

periodicidade 

/ou frequência 

da Atividade. 

Estratégias, 

écnicas e materiais 

socioeducativos 

ue serão utilizados 

e Meios de 

verificação. 

Resultados 

Esperados 

(Relacione cada 

Objetivo 

específico ao 

resultado 

esperado) 

Objetivo específico 1     

Objetivo específico 2     

Objetivo específico     

9 DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

NATUREZA DA DESPESA  

TOTAL MENSAL 

R$ 

 

TOTAL ANUAL 

R$ 

ESPECIFICAÇÃO 

Material de Consumo   

Recursos Humanos   

Encargos Sociais   

Serviços de Terceiros Pessoa Física   

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica   

Tarifas (água, energia elétrica, telefone, internet)   

   

TOTAL (R$)   
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10 DETALHAMENTO DAS DESPESAS (Mensurar o valor para cada item) 

10.1 – Material de Consumo 

Item Especificação Valor Mensal Valor Anual 

    

    

Subtotal   

10.2 Encargos Sociais 

Item Especificação Valor Mensal Valor Anual 

    

    

 Subtotal   

10.3 Serviço de Terceiro Pessoa Física 

Item Especificação Valor Mensal Valor Anual 

    

    

 Subtotal   

10.4 Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica 

Item Especificações Valor Mensal Valor Anual 

    

    

 Subtotal   

10.5 Tarifas 

Item Especificação Valor Mensal Valor Anual 

    

    

 Subtotal   
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10.6 Recursos Humanos (informar toda a composição da equipe de profissionais que será 

emunerada com o valor da parceria) 

 

Item 

 

 

Especificação 

(formação 

profissional) 

 

Função no 

Projeto 

 

Nº de 

horas/mês 

 

Vínculo 

(CLT – holerith; 

contrato de 

estágio) 

 

 

Remuneração 

Mensal 

(valor líquido) 

      

      

      

      

Subtotal  

10.7 CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC (Se houver – facultativo, 

indicando também, se for o caso, recursos humanos) 

Especificação Quantidade Valor mensurado (R$) 

   

  Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal Assinatura do Responsável Técnico 



 
38 

 

ANEXO IV 
 

RELAÇÃO NOMINAL DE DIRIGENTES 
 

 

 

 

 

  ,  Presidente  da  (nome  da  Organização  da   Sociedade 

Civil), portador da Cédula de Identidade RG n.º   e do CPF 

   , declaro que os dirigentes e conselheiros da referida OSC, cujo período de 

atuação é de  /   /  a  /  /  , são: 

 

 
Presidente: , RG  , CPF  . 

 

Endereço residencial:   . 

Telefone: (**)  . . 

E-mail:  . 

 

 
Vice-Presidente:  , RG  , CPF  . 

 

Endereço residencial:   . 

Telefone: (**)  . . 

E-mail:  . 

 

 

 

 

Outros: , RG  , CPF  . 
 

Endereço residencial:   . 

Telefone: (**)  . . 

E-mail:  . 

 
Local e Data. 

 

 

 
 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V 

 

 
DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE 

DA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL 

 

 

 
DECLARO para  os  devidos  fins  que, a  Organização   da  Sociedade  Civil (OSC), denominada  de 

  ,  se  encontra sediada à  , nº  , Bairro  ,  na  cidade de 

  /SP, conforme comprovante apresentado (conta/tarifa de água, luz ou telefone), em 

anexo, inscrita no CNPJ nº  , ativo há de  ( ) anos de existência, estando à 

veracidade das informações confirmadas no comprovante de Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas, emitido pela Receita Federal do Brasil. 

 

 

 

 

 

Local e Data. 
 

 

 
 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI 

 

 
DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA AO ART. 34 DA LEI Nº. 13.019/2014 

 

 

 

 

Eu,  , brasileiro(a), portador(a) e  inscrito no  CPF Nº.   , representante 

legal da Organização da Sociedade Civil ,  DECLARO  para fins de comprovação junto ao Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, que a organização em tela está cumprindo com todas as exigências 

contidas nos incisos II, III, VI e VII do Art. 34 da Lei Federal Nº. 13.019/14 e alterações, estando os 

documentos pertinentes disponíveis para verificação. 

 

 

 

 

 

Local e Data. 
 

 

 
 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA ÀS TIPIFICAÇÕES DA LEI Nº. 13.019/2014 

 

 

 

 

Eu,  , brasileiro (a), portador (a) e inscrito no CPF Nº   , representante 

legal da Organização da Sociedade Civil ,   DECLARO   para os devidos fins e sob penas previstas no 

Art. 299 do Código Penal, que a organização em tela, bem como seus dirigentes não se encontram 

em nenhuma das situações de impedimento da celebração de quaisquer tipos de parcerias, 

conforme disposto no artigo 39 da Lei nº. 13019/2014 e suas alterações. 

 

 

 

 

 

Local e Data. 
 

 

 
 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

 

 

 
Eu,    , brasileiro (a), portador (a) do RG Nº  ,           e            CPF Nº 

 , residente e domiciliado  à Rua/Av.    , representante legal 

da Organização da Sociedade Civil,  denominada de  , com Sede à   , 

nº   ,  Bairro  ,  na  cidade  de   , inscrito no CNPJ nº 

  , sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa e nos termos da Lei 

nº 13.019/2014, art. 33, “b” e “c”, DECLARO que a Organização da Sociedade Civil em tela possui 

experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, 

conforme comprovado no (Relatório de Atividades ou outro) em anexo; e que possui capacidade 

técnica e operacional e está em pleno e regular funcionamento, cumprindo suas finalidades 

estatutárias, dispondo de estrutura e recursos necessários para execução do Termo de Fomento. 

 

 
Local e Data. 

 

 

 
 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IX 
 

 

DECLARAÇÃO – DIRIGENTES 

 

 
A  , estabelecida na cidade de Cruzeiro, estado de São 

Paulo,   sito   a  CEP:  ,   inscrita   no   CNPJ   sob   nº 

    e   inscrição   Municipal   nº  , vem através de seu 

representante,   ,   portador   do RG  nº   e   CPF nº 

  , declarar que a OSC não tem como dirigente Membro de Poder ou do Ministério 

Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, estendendo-

se a vedação aos respectivos familiares de até 2º grau, conforme Artigo 39 da Lei 

13.019 de 31 de julho de 2014. 

 

 

 

 

Local e Data. 
 

 

 
 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO X 
 

DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO 

 

 

 

 

A  , estabelecida na cidade de Cruzeiro, estado de São Paulo, sito a 

  ,  CEP:  ,   inscrita   no  CNPJ   sob   o nº. 

   e   Inscrição Municipal  nº.  ,   vem   através   de  seu representante, 

  , portador do RG nº.  e CPF nº.  , declarar 

que as pessoas contratadas para execução do projeto em parceria com o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Cruzeiro não são integrantes do quadro de servidores 

públicos municipais, nem membros da diretoria, ainda que para serviços de consultoria ou 

assistência técnica. 

 

 

 

 

 

 

 
Local e Data. 

 

 

 
 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XI 

 

 
DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA 

 

 
A  , estabelecida  na  cidade  de  Cruzeiro, estado de  São Paulo, sito a 

  ,  CEP:  ,   inscrita   no  CNPJ   sob   o nº. 

   e   Inscrição Municipal  nº.  ,  vem  através   de  seu  representante, 

  ,  portador  do  RG  nº.  e  CPF  nº.  , se 

compromete a abrir e informar o número da conta bancária que será utilizada especificamente para 

gestão dos recursos oriundos da celebração do Termo de Fomento com recursos do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e Data. 
 

 

 
 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XII 

 

 
DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 

 
A  , estabelecida  na  cidade  de  Cruzeiro, estado de  São Paulo, sito a 

  ,  CEP:  ,   inscrita   no  CNPJ   sob   o nº. 

   e   Inscrição Municipal  nº.  ,  vem  através   de  seu  representante, 

  , portador do RG nº.  e CPF nº.  , declarar 

que a OSC é isenta de inscrição estadual e não possui débitos junto à receita estadual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e Data. 
 

 

 
 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XIII 
 

 

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 

 

 

 

 

Eu,   ,  brasileiro   (a),   portador   (a)  e inscrito  no  CPF  Nº   , 

representante legal da Organização da Sociedade Civil 

  , DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei, que 

a Organização em tela se compromete em dispor de recursos financeiros próprios, sendo 

comprovado por meio de documentação ou certidão, a título de contrapartida, para a execução  do 

Termo de Fomento, conforme Projeto de trabalho apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e Data. 
 

 

 
 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XIV  

 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE COFINANCIAMENTO 

 

 

 
A (nome da Organização da Sociedade Civil – OSC), inscrita no CNPJ sob o n.º   , através 

de seu representante legal e Presidente abaixo assinado, Sr. (nome do representante), portador  da 

Cédula de Identidade  RG sob o n.º  e  do CPF sob o n.º  , declara junto 

ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, que o Projeto (nome do 

Projeto) não recebe cofinanciamento de qualquer instância pública, inexistindo, portanto a 

possibilidade duplicidade e nem sobreposição de verba pública para o mesmo fim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e Data. 
 

 

 
 

 

Assinatura do Representante Legal 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CRUZEIRO/SP. 

 

 

 

 

ANEXO XV 

 

 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PELAS OSC’s DO 

MUNICÍPIO DE CRUZEIRO. 

 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no exercício de suas atribuições 

legais e em atenção ao disposto no inciso IV, do artigo 88 da Lei Federal nº 8.069 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, na Lei do CMDCA nº 4.735 de 23 de agosto de 

2018 e Lei do FUMDICAD nº 4.519 de 10 de outubro de 2016, autoriza a Organização da Sociedade 

Civil: (NOME DA OSC), N.º *** de registro no CMDCA ,CNPJ: (***) situada à (***) Cruzeiro/SP, a 

proceder à captação de recursos financeiros junto às pessoas físicas ou jurídicas, destinadas ao 

Projeto (NOME DO PROJETO) aprovado pelo Chamamento Público 02/2019, mediante exposto no 

artigo 260 do ECA, no total de R$ *** até a data de *****, já incluso o valor equivalente a 20% 

(vinte por cento) que será destinado para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - FUMDICAD, nos termos da Resolução CONANDA nº. 137, de 21 de Janeiro de 2010, 

em seu artigo 13 paragrafo 3°. 

As doações poderão ser realizadas através de transferências bancárias, depósito identificado ou 

boleto, com o número do CPF ou CNPJ do destinador, na Conta Corrente: 2.611-5, Agência 0449-9, 

no Banco do Brasil S/A, CNPJ nº 27.153.695/0001-06. 

 

 
Local e Data. 

 

 

 
 

 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO XVI 

DECLARAÇÃO DO DESTINADOR (Captação de Recursos via Chancela) 

 

 

Ao 

CMDCA / FUMDICAD 

 

 

Ilustríssimo (a) Senhor (a) Presidente do CMDCA 
 

 

 

 

 

      (Qualificação de pessoa 

Jurídica ou Física - Nome/CNPJ ou CPF/Endereço/Representante Legal, caso pessoa Jurídica) vem à 

presença de Vossa Senhoria informar que analisamos e avaliamos o projeto (Nominar e Numerar, 

conforme inscrição do CMDCA) apresentado  pela Organização 

     (Qualificar a Organização) e 

declarar que firmamos a destinação de recursos junto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e  do  Adolescente  do  Município  de  Cruzeiro  –  FUMDICAD  em     /    /  através de depósito, 

transferência  ou  boleto  bancário  para   o   financiamento   do   Projeto   supra   no   valor   de   R$ 

 , que será deduzido do Imposto sobre a Renda, de acordo com a Legislação 

Vigente. Declaramos também que estamos cientes que, caso a Organização da Sociedade Civil - OSC 

não consiga arrecadar o total dos recursos necessários para a execução do Projeto após a vigência 

da captação, os recursos obtidos e depositados no Fundo passarão a compor o  saldo geral, não 

sendo mais pertencentes à captação emitida. 

Para tanto, segue anexo cópia do recibo de depósito e solicitamos a emissão do recibo junto a este 

Fundo. 

 

 
Nestes termos 

Aguardo. 

 

Cruzeiro ,  de  de 2019. 
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ANEXO XVII 
 

MODELO DE TERMO DE FOMENTO 
 

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2019, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO E A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CMDCA- FUMDICAD. 

 
Pessoa jurídica de direito  público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o 

nº     ,   com   sede   à   Rua     ,   nº   , 

   ,   neste   ato   representado   pelo   Sr.(a)       

nacionalidade_  , Estado Civil  , Profissão  , portador do CPF, 

RG nº   _______residente na Rua                      n°  Bairro  

  CEP:   , 

MUNICÍPIO  de     e  de  outro  lado   a  OSC       , 

inscrita no CNPJ sob o nº   , com sede na Rua 

  nº   bairro   , telefone: (12)   

endereço eletrônico  , neste  ato representada pelo (a) Presidente, Sr (a). 

  ,   Nacionalidade   ,    Estado   Civil 

  Profissão  portadora do CPF nº  e RG nº 

   residente na Rua   , n°  , bairro 

   CEP:  , telefone: (12)  _, doravante 

denominado OSC, resolvem assinar o presente Termo, que se regerá pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

 
01 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objetivo a execução de Projeto previamente aprovado 

pela Comissão de Seleção apresentado pela referida OSC, através de recursos do Fundo da Criança 

e do Adolescente (FUMDICAD). Sendo esta OCS singular, que atua  neste Município desde  , 

para a promoção da política de proteção à Criança e ao Adolescente, dando ênfase 

  . 

02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

2.1. Efetuar à OSC o repasse  de R$  (Valor por extenso), em parcelas para custeio do objeto 

deste    Fomento,   na   Agência  ,    na   Conta   n°  , utilizada pela OSC, 

exclusivamente para execução do presente Fomento. 

2.2. Supervisionar, acompanhar, e avaliar, qualitativa e quantitativamente, o projeto a ser 

desenvolvido pela OSC, bem como apoiar tecnicamente na execução das atividades objeto deste 
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Fomento; 

2.3. Assinalar prazo para que a OSC adote providências necessárias para o exato cumprimento das 

obrigações decorrentes deste Fomento, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo 

ao erário. 

2.4 É obrigação da OSC, manter e movimentar os recursos na conta bancária específica da parceria. 

03 - CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA OSC: 

3.1. Executar o serviço a que se refere à Clausula Primeira, conforme Projeto; 

3.2. Zelar pela manutenção de qualidade do Projeto proposto, de acordo com as diretrizes técnicas 

e operacionais definidas neste Edital. 

3.3. Proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população abrangida pelos serviços, sem 

discriminação de qualquer natureza; 

3.4. Manter recursos humanos, materiais e equipamentos adequados e compatíveis com o 

atendimento ao Projeto proposto que os obriga a prestar, com vistas aos objetivos deste Fomento; 

3.5. Aplicar integralmente os recursos financeiros disponibilizados através do Fundo na execução 

do projeto deste Fomento, conforme estabelecido na cláusula primeira; 

3.6. Prestar contas ao MUNICÍPIO, conforme solicitado no presente Edital; 

3.7. Manter a contabilidade e registros atualizados conforme às Normas Brasileira de 

Contabilidade e em boa ordem, bem como relação nominal dos beneficiários das ações colaboradas 

à disposição dos órgãos fiscalizadores, e ainda, manter registros contábeis específicos relativos aos 

recebimentos de recursos oriundos do presente Termo de Fomento; 

3.8. Assegurar ao MUNICÍPIO, através das Comissões de Monitoramento e Avaliação as condições 

necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da execução e dos resultados 

dos serviços, objeto deste Termo de Fomento; 

3.9. Atender a eventuais solicitações acerca de levantamentos de dados formulados pela Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social com vistas a contribuir com o planejamento do 

atendimento no âmbito municipal; 

04 – CLÁUSULA QUARTA – DO GESTOR DA PARCERIA: 

4.1. Em cumprimento do disposto na alínea “g” do artigo 35 da Lei Federal nº 13.019, de 31.07.14, 

fica designado o servidor Sr.(a)  , Gestor (a) da presente 

parceria. 

05 - CLÁUSULA QUINTA – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

5.1 Em cumprimento do disposto na alínea “h” do artigo 35 da Lei Federal nº 13.019, de 31.07.14, a 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, composta por comissão já existente designada pelo 
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Poder  Publico  Municipal,  integrada  pelos rpresentantes, Srª.  . Esta 

Comissão realizará o Monitoramento e Avaliação da presente parceria. 

06 - CLÁUSULA SEXTA – DAS IRREGULARIDADES: 

6.1. Qualquer irregularidade concernente às cláusulas deste Termo de Fomento será oficiada à 

Comissão de Seleção, junto ao CMDCA e  Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social, que deliberarão quanto à implicação de suspensão e demais providências cabíveis. 

6.2 Os casos omissos serão solucionados de comum acordo entre as Comissões. 

6.3. Este Termo de Fomento terá a vigência a partir da data de assinatura, com término previsto 

para  /  /  . 

07 - CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR: 

7.1.  O   valor  total  estimado   do   presente  Termo  de  Fomento  é  de  R$  (informar por 

extenso), onerando a seguinte rubrica orçamentária para o exercício de 2020 podendo ser até _____ 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FUMDICAD 

08 - CLÁUSULA OITAVA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS: 

8.1. A OSC prestará contas ao MUNICÍPIO, da seguinte forma: 

8.2 A OSC apresentará prestação de contas, mensal e final, de acordo com as instruções da 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e as normativas vigentes do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo: 

a) Prestação de contas final: A prestação de contas final, consolidando as informações de todo o 

período da Parceria, até 90 (noventa) dias contados do término da vigência desta Parceria. Deverá 

constar o Relatório das Ações Executadas pelo Projeto e Tabela de Despesas, deverá ser apreciada 

pelo Gestor de Parceria, pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social juntamente da 

Comissão de Avaliação e Monitoramento. 

b) A prestação de  contas mensal: será analisada pelo Gestor de Parceria, Secretaria Municipal de  

Assistência  e Desenvolvimento Social, posteriormente pela Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, que terá o prazo de até 10 (dez) dias para manifestação sobre sua aprovação ou 

reprovação, contados a partir da data de entrega dos documentos por parte da Organização da 

Sociedade Civil - OSC responsável pela execução do Projeto, e a Comissão de Monitoramento e 

Avaliação terá o prazo de até 10 (dez) dias para deliberação. 

 

8.3 Caso a Comissão de Monitoramento, observar algum tipo de irregularidade na aplicação dos 

recursos do Fundo, a OSC deverá estornar o valor à conta do FUMDICAD. 

8.4. Apresentada a prestação de contas final o Município emitirá parecer sobre: 

a) Relatório de Execução do Objeto: 
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- as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

- a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de  contas, 

apresentando um comparativo de metas propostas com os resultados alcançados. 

- os documentos de comprovação do cumprimento do objeto e realização das ações, como fichas de 

inscrição, listas de presença, fotos e vídeos, ou outros conforme o caso, devendo o eventual 

cumprimento parcial ser devidamente justificado. 

 

b) Administração Pública poderá solicitar Relatório de Execução Financeira do Termo de Fomento como 

segue: 

- deverá conter a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que 

possibilitem a comprovação da observância do Projeto acompanhada dos extratos bancários da conta 

especificam vinculada à execução da Parceria, de conciliação bancaria, quando houver, o comprovante 

da devolução do saldo remanescente da conta bancaria específica. 

 

8.5. Apresentada a prestação de contas final, a Comissão de Monitoramento e Avaliação emitirá 

parecer quanto à análise da mesma. 

 

8.6. Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior à 

vigência do Termo de Fomento. 

8.7. Não poderão ser pagas com recursos do Termo de Fomento, despesas decorrentes de multas, 

juros, taxas ou moras, referentes a pagamento ou recolhimentos fora do prazo e a título da taxa de 

administração. 

8.8 A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta cláusula, ou a sua não 

aprovação pelo setor competente desta Prefeitura, Gestor de Parceria e Comissão de Monitoramento 

para esta finalidade, importará na suspensão das deliberações subsequentes até a correção das 

impropriedades ocorridas. Fica estabelecida a responsabilidade exclusiva da Organização da 

Sociedade Civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no 

que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal. 

8.9 A responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade Civil pelo pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativo ao funcionamento da instituição e ao 

adimplemento do termo de fomento, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária 

da administração pública pelo respectivo pagamento, qualquer oneração do objeto da parceria ou 

restrição à execução. 

9- CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE 

FOMENTO: 

9.1. O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob encargo do Gestor de 

Parceria, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, órgão municipal 

responsável pela execução política da Assistência Social e da Comissão de Monitoramento e 
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Avaliação. 

9.2 - Fica assegurado o livre acesso dos servidores do órgão ou da entidade pública repassadora do 

recurso, Gestor de Parceria, Comissão de Monitoramento e Avaliação e do Tribunal de Contas 

correspondente ao processo, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de 

recursos, bem como aos locais de execução do Projeto. 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESTITUIÇÃO: 

10.1. A OSC se compromete a restituir no prazo de 30 (trinta) dias conforme estabelecido neste 

Edital os valores repassados pelo MUNICÍPIO, atualizados pelos índices de remuneração das 

cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nas seguintes hipóteses: 

10.2. A inexecução do objeto deste Fomento; 

10.3. Não apresentação do relatório e prestação de contas no prazo exigido; 

10.4 Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida. 

11 - CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA: 

11.1 O Presente Termo de Fomento obedecerá ao Decreto Municipal n° 111/2017 em seu Capitulo 

X, observando o cumprimento da legislação que trata sobre Alteração, Denúncia e Rescisão deste 

Termo. 

12 - CLÁUSULA DOZE – DAS ALTERAÇÕES: 

12.1 – A eficácia deste Fomento fica condicionada a publicação do respectivo extrato no Site oficial 

do MUNICÍPIO e no link disposto no item 8.0 deste edital. 

13 - CLÁUSULA TREZE – DO FORO: 

13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Cruzeiro para dirimir quaisquer questões resultantes da 

execução deste Fomento. 

13.2 E, por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo de 

Fomento em 02 (duas) vias de igual teor. 

                                              Cruzeiro,  de  de  . 

 
 

 

Hevelyn B. Sígolo Fonseca 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Município de Cruzeiro/SP 

 

Robson André Silva 

Presidente do FUMDICAD 
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ANEXO XVIII - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS 

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E 

DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 

ÓRGÃO PÚBLICO: 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO E CEP: 

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: 

CPF: 

OBJETO DA PARCERIA: 

EXERCÍCIO: 

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 
 
 

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 

Termo de 

Fomento nº 

   

Aditamento nº    

Aditamento nº    

 

 

DATA 

PREVISTA 

PARA O 

REPASSE (2) 

VALORES 

PREVISTOS 

(R$) 

 

DATA DO 

REPASSE 

NÚMERO DO 

DOCUMENTO 

DE CRÉDITO 

 

VALORES REPASSADOS 

(R$) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR   

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO   
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(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS 

REPASSES PÚBLICOS 

  

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA 

EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 

  

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)   

   

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA   

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO 

EXERCÍCIO (E + F) 

  

 

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de 

recurso. 

 

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. 

 
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. 

 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da        (nome da entidade)         vem indicar, na 

forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a 

pagar no exercício seguinte. 

 

 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 

  

ORIGEM DOS RECURSOS (4): 

   

DESPESAS 

 

DESPESAS 

 

TOTAL DE 

 

DESPESAS 

CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS EM CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS 

FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO A 

DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS E PAGAS NESTE NESTE PAGAR EM 

 (R$) NESTE EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO EXERCÍCIOS 

  (H) (I) (R$) SEGUINTES (R$) 

    (J= H + I)  

Recursos 

humanos (5) 

     

Recursos 

humanos (6) 

     

Medicament 

os 
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Material 

médico e 

hospitalar (*) 

     

Gêneros 

alimentícios 

     

Outros 

materiais de 

consumo 

     

Serviços 

médicos (*) 

     

Outros 

serviços de 

terceiros 

     

Locação de 

imóveis 

     

Locações 

diversas 

     

Utilidades 

públicas (7) 

     

Combustível      

Bens e 

materiais 

permanentes 

     

Obras      

Despesas 

financeiras e 

bancárias 

     

Outras 

despesas 

     

TOTAL      

 

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para 

cada fonte de recurso. 

 

(5) Salários, encargos e benefícios. 

 
(6) Autônomos e pessoa jurídica. 
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(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 

 
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são 

classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. 

 

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna 

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de 

descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna 

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que 

tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 

se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) 

Apenas para entidades da área da Saúde. 
 

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO  

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)  

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]  

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO  

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 

SEGUINTE (K – L) 

 

 

 

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 

Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins 

indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. 

 

 

 
Local e data: 

 

 
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura) 
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ANEXO XIX - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO 

DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 

 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):   
 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:    
 

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM):   
 

OBJETO:    
 

ADVOGADO(S)/ Nº OAB: (*)    
 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 

01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando- se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá 

ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
LOCAL e DATA:    
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
 

Nome:    
 

Cargo:   
 

CPF:  RG:    
 

Data de Nascimento:  /  /   
 

Endereço residencial completo:    
 

E-mail institucional    
 

E-mail pessoal:   
 

Telefone    
 

Assinatura:   
 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 
 

 

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 
 

Nome:    
 

Cargo:   
 

CPF:  RG:    
 

Data de Nascimento:  /  /   
 

Endereço residencial completo:    
 

E-mail institucional:    
 

E-mail pessoal:   
 

Telefone(s):    
 

Assinatura:    
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PELA ENTIDADE PARCEIRA: 
 

Nome:    
 

Cargo:   
 

CPF:  RG:    
 

Data de Nascimento:  /  /   

Endereço residencial completo:    
 

E-mail institucional:    
 

E-mail pessoal:   
 

Telefone(s):    
 

Assinatura:    
 

 

 
 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO XX - CADASTRO DO RESPONSÁVEL 
 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: 
 
 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

RG:  

Data de Nascimento:   /  /   

Endereço residencial:  

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

Telefone Residencial:  

Telefone Comercial:  

Telefone Celular:  

Período de gestão:  

* Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 
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ANEXO XXI 

RELAÇÃO DE DESPESAS 

 

 

ÓRGÃO CONCESSOR: 

TIPO DE CONCESSÃO: (1) 

LEI AUTORIZADORA: 

OBJETO: 

EXERCÍCIO: 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO e CEP: 

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: 

VALOR TOTAL RECEBIDO: 

ORIGEM DOS RECURSOS(2): 

 

 

 

 

DATA DO 

DOCUMENTO 

ESPECIFICAÇÃO DO 

DOCUMENTO 

FISCAL OU RECIBO 

NATUREZA DA 

DESPESA (SE FOR 

RH COLOCAR A 

FUNÇÃO) 

FONTE DE 

RECURSO 

 

FONTE DE 

RECURSO 

PROPRIO 

VALOR (R$) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   TOTAL   

 


